FKOBST SV.628-501
2019-11

SØVÆRNSKOMMANDOEN

November 2019

FKOBST SV.628-501
UNIFORMSBESTEMMELSE FOR
SØVÆRNET (UBS)

Side 1 af 71

FKOBST SV.628-501
2019-11

SØVÆRNSKOMMANDOEN

RETTELSESBLAD
FKOBST SV.628-501 er opdateret pr. oktober 2019 og erstatter VFKBST M.628.501 Uniformsbestemmelser for Søværnet (UBS) udgivet april 2017.
ÆNDRINGER
Overordnede ændringer i forhold til seneste udgave udgivet april 2017 er:
Afsnit
Indledning
Hele bestemmelsen.
5.5
5.8
6.
9.4.3.1

Ændringen i hovedtræk
Der er indført forord.
General opdatering.
Ny selskabskjole til kvinder indført.
Nye genstande indført i listen, bl.a. vinterbeklædning (Montane)
Nye distinktioner indført, samt bæring af distinktioner på
kampskjorte.
Søværnets værnsmærke indført.

Bemærk: Denne oversigt er udarbejdet som hjælp til bruger ved henvisning til konkret placering af foretagne ændringer. Oversigten udgør ikke en dækkende beskrivelse af ændringerne. Gennemgang af pågældende afsnit forudsættes derfor for at opnå et dækkende
kendskab til opdatering.
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Forord
Uniformen er en vigtig del af det, at være soldat. Den er symbol på dit særlige tilhørsforhold
til Søværnet, med andre ord repræsenterer du Søværnet når du bærer uniformen, både i og
uden for tjenesten. For at skabe ensartethed på tværs af Søværnet, skal du derfor bære
uniformen efter denne bestemmelse.
Uniformens formål er, ud over at skabe ensartethed og genkendelighed, at beskytte dig
bedst muligt under alle forhold. Derfor er det vigtigt, at du ikke blander uniformen med private genstande, fordi egenskaberne i dit private tøj ikke nødvendigvis har de egenskaber,
der er forenelige med tjenesten. Derfor må du ikke blande civil og militær påklædning, med
mindre det er angivet i denne bestemmelse.
Når du bærer uniformen skal den altid bæres efter denne bestemmelse. Det vil sige, at du
skal bære hovedbeklædning udendørs, overtøjet skal være lukket og du skal bære synlige
distinktioner.
Det er enhvers pligt at efterleve denne bestemmelse. Og derfor er det enhver befalingsmands pligt at rette de, der ikke bærer uniformen i overensstemmelse med denne bestemmelse, således at vi som ansatte i Søværnet alle bærer vores uniform med stolthed og respekt.
Morten Thor Christensen
Søværnschefsergent
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UNIFORMSBESTEMMELSE FOR SØVÆRNET (UBS)
Erstatter:
VFKBST M.628.501 Uniformsbestemmelser for Søværnet (UBS) af 2017-04.
1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.
Denne bestemmelse/vejledning gælder for Søværnskommandoens (SVK) myndighedsområde samt personel, der er iklædt Søværnets uniform.
2. FORMÅL.
Bestemmelsens formål er at sikre en ensartet og korrekt bæring af Søværnets uniformer.
3. GENERELLE BESTEMMELSER.
3.1. Normering, reklamation og afhændelse.
3.1.1. Normering.
Uniformsmæssig normering fremgår af normskemaet på Søværnskommandoens websted
for ”Beklædning og personlig udrustning i Søværnet”: LINK.
Der er ikke vist anvendelse af alle normerede genstande i denne bestemmelse, ligesom antallet af udleverede genstande kan variere fra personelgruppe til personelgruppe.
3.1.2. Reklamation.
Ved konstatering af fejl eller mangler ved uniformsgenstandene skal Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) underrettes, hvilket sker via FMI hjemmeside: LINK.
3.1.3. Afhændelse af uniformer.
Ved afhændelse af uniformer, der er udleveret til ejendom, skal gradstegn, emblemer, kokarder, mærker m.v. fjernes. Forsvaret ønsker ikke, at reglementerede uniformsgenstande
kommer uvedkommende i hænde.
Undtaget herfra er uniformer, der afleveres til museer eller lignende.
Uniformer, som ikke er udleveret til ejendom, tilhører Forsvaret og skal afleveres efter brug.
Det er ikke tilladt at sælge genstande udleveret af Forsvaret, heller ikke genstande udleveret til ejendom.
3.2. Generelle bæringsbestemmelser.
Søværnets uniformer anlægges og bæres i overensstemmelse med denne bestemmelse.
Den lokale chef kan dog undtagelsesvist dispensere eller udgive lokale bestemmelser indenfor eget område.
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3.2.1. Uniformen, samt bæreren af denne, er en del af Søværnets ansigt udadtil. Uniformen
skal være korrekt anlagt og den samlede helhed skal til enhver tid fremstå præsentabel.
Bemærk følgende:
•
•
•
•
•

Ærmer på busseronner og sweatere må ikke smøges op.
Skjorteærmer kan smøges op til lige over albuen.
Uniformer skal bæres knappede/lynet.
Bæres skjorte uden slips skal øverste knap være uknappet.
Lommer i uniformer må ikke overfyldes, så de mister deres facon.

3.2.2. Enhver befalingsmand har pligt til at påse, at hans undergivne bærer uniformen i
overensstemmelse med gældende uniformsbestemmelser.
3.2.3. Det er ikke tilladt at bære uniformer, hvortil man ikke har bæringsret.
3.2.4. Uniformsgenstande fra forskellige uniformstyper må ikke blandes, med mindre det er
i overensstemmelse med nærværende bestemmelse.
3.2.5. Civile beklædningsgenstande må ikke bæres synligt sammen med uniformsgenstande medmindre, der er tale om sikkerhedsudstyr eller i overensstemmelse med nærværende
bestemmelse.
3.2.6. Personelgrupper, der har skulderdistinktioner udleveret, skal altid anlægge disse på
uniformsgenstande med distinktionsstropper. Bemærk følgende:
•

Officerer bærer venstre distinktion på distinktionsstropper i bukselinning og højre distinktion på distinktionsstrop på brystet og på kampskjorten.

3.2.7. Hovedbeklædning bæres udendørs medmindre andet er beordret/tilladt. Hovedbeklædning må aftages under ophold i offentlige og private befordringsmidler. Hovedbeklædning bæres normalt ikke indendørs.
3.2.8. Der anlægges altid hvidt hueovertræk på kasketter og rundhuer.
3.2.9. Der må til enhver uniform bæres sikkerhedsudstyr, herunder sikkerhedssko, handsker, hjelm mv. såfremt dette, af hensyn til sikkerheden er hensigtsmæssigt eller påkrævet.
3.2.10. Bæring af uniformer i udlandet.
3.2.10.1. Under tjenstligt ophold i NATO-land.
Uniform bæres i det omfang tjenesten tillader det, idet der fx i rejseordren kan være anført
begrænsninger.
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre andet
er befalet.
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Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser mv. i udlandet, bærer uniform efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af
særlige udenlandske kendetegn.
3.2.10.2. Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.
Som hovedregel skal civil beklædning anvendes.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef dog give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:
•
•
•
•

Ved ikke- tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder.
Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med
tilknytning til Forsvaret.
Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til Forsvaret.
Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder.

Uniformstilladelsen gives normalt ikke generelt for hele opholdsperioden i udlandet, men
kun som gældende for de særlige lejligheder.
3.2.10.3. Under ophold i lande udenfor NATO.
Som hovedregel skal civil beklædning anvendes.
Ansøgning om tilladelse til bæring af uniform i et land udenfor NATO sendes via tjenestestedet til Forsvarsministeriet.
Ved udsendelse af militært personel vil det ved beordring blive befalet, hvilken påklædning
der anlægges under rejse og ophold.
3.2.11. Bæringsret efter afskedigelse/hjemsendelse.
Tidligere uniformeret personel, der er afskediget/hjemsendt, har tilladelse til at bære uniform ved følgende lejligheder:
•
•
•
•

Audienser.
Overværelse af militære og kirkelige højtideligheder og arrangementer.
Møder eller selskabelige sammenkomster i militære foreninger samt foreninger med
tilknytning til Forsvaret.
Ved andre lejligheder efter tilladelse fra Søværnskommandoen.
Bæringsretten forudsætter, at der ikke påføres Forsvaret udgifter.

Tilladelse til at bære uniform kan i alle tilfælde tilbagekaldes, såfremt de forudsætninger,
hvorunder bæringsretten er givet tilsidesættes af den pågældende, eller såfremt misbrug i
øvrigt konstateres.
Ved pensionering kan udleveret sabel beholdes. Nærmere oplysninger på Koncernfælles HR
hjemmeside: LINK.
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4. BÆRINGSRET, UNIFORMER OG ANLEDNINGER
4.1. Bæringsret.
Søværnets personel er i forhold til bæringsret opdelt i 3 grupper efter den uniform, der anlægges ved anledning A og B (se pkt.4.3):
•
•
•

Personel med tjenesteuniform.
Personel med jakkeuniform, blå.
Personel med bluseuniform, blå.

4.1.1. Personel med tjenesteuniform.
• Gallapligtige officerer (med kappe, slag og sabel).
• Faste officerer fra premierløjtnant (med kappe og sabel).
• Orlogsprovsten (med kappe, uden sabel).
• Musikdirigent (med kappe og sabel).
• Seniormekaniker og overmekaniker af 1. grad (med kappe og sabel).
•
•
•
•
•
•

Udover tjenesteuniform har personellet bæringsret til følgende uniformer:
Gallauniform (kun gallapligtigt personel eller efter særlig tilladelse).
Jakkeuniform, blå.
Kampuniform MTS.
Messeuniform (for egen regning).
Jakkeuniform, hvid (INTOPS e.l. efter godkendelse af Søværnskommandoen).
Jakkeuniform, DNBR (ved tjeneste på DANNEBROG).

4.1.2. Personel med jakkeuniform, blå.
• Officerer af reserven.
• Kadetter fra afmærkning som sergent SØ (med pjækkert).
• Kadetter og faste officerer fra afmærkning/udnævnelse til løjtnant (med kappe).
• Orlogspræster (med kappe).
• Sergentgruppen (med pjækkert).
• Konstabelgruppen fra det fyldte 35. år. For tjenestemænd dog allerede fra det fyldte
30. år (med pjækkert).
• Overmekanikere af 2. grad og mekaniker (med pjækkert).
• Læger og tandlæger uden føringsuddannelse (med kappe).
• Sygeplejersker (med pjækkert).
• Militærjuridisk rådgiver (med kappe).
•
•
•
•

Udover jakkeuniform, blå har personellet bæringsret til følgende uniformer:
Kampuniform MTS.
Messeuniform (for egen regning).
Jakkeuniform, hvid (INTOPS e.l. efter godkendelse af Søværnskommandoen).
Jakkeuniform DNBR (ved tjeneste på DANNEBROG).

4.1.3. Personel med bluseuniform, blå.
• Kadetter indtil afmærkning som sergent SØ (med pjækkert).
• Konstabelgruppen under 35 år. For tjenestemænd under 30 år (med pjækkert).
• Værnepligtige (med pjækkert).
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•
•
•
•

Udover bluseuniform, blå har personellet bæringsret til følgende uniformer:
Kampuniform MTS.
Messeuniform (for egen regning).
Bluseuniform, hvid (INTOPS e.l. efter godkendelse af Søværnskommandoen).
Bluseuniform, hvid (ved tjeneste på DANNEBROG).

4.2. UNIFORMER
Nummer på uniformstypen refererer til anledninger i pkt. 4.3 og sammensætningen af uniformsgenstandene i kapitel 5.
Nummer på
Uniformstypen

Navn på
Uniformstypen

Nr. 1

Gallauniform

Nr. 2

Tjenesteuniform

Nr. 3a

Jakkeuniform, almindelig
Bluseuniform, almindelig

Nr. 3b

Jakkeuniform, daglig
Bluseuniform, daglig

Generelt foto af
Uniformstypen
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Nr. 3c

Jakkeuniform, skjorte.
Bluseuniform, T-shirt.

Nr. 4a

Messeuniform, hvid.

Nr. 4b

Messeuniform, blå.

Nr. 4c

Messeuniform, skærf.

Nr. 5

Jakkeuniform, hvid, m.
sabel

Nr. 5a

Jakkeuniform, hvid, almindelig
Bluseuniform, hvid, almindelig
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Nr. 5b

Jakkeuniform, hvid, skjorte
Bluseuniform, hvid, T-shirt

Nr. 6a

Kampuniform MTS, skjorte

Nr. 6b

Kampuniform MTS, let

Nr. 6c

Kampuniform MTS, operativ

Nr. 6d

Kampuniform MTS, kort

Nr. 7

Jakkeuniform, DNBR
Bluseuniform, DNBR
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Nr. 7a

Jakkeuniform, DNBR, almindelig
Bluseuniform, DNBR, almindelig

Nr. 7b

Jakkeuniform, DNBR, daglig
Bluseuniform, DNBR, daglig

Nr. 7c

Jakkeuniform, DNBR, kort
Bluseuniform, DNBR, kort

4.3. ANLEDNINGER.
De beskrevne anledninger viser hvilken uniformstype, der skal anvendes af hvilken personelgruppe.
Anledninger er angivet med store bogstaver og uniformstypen med numre og små bogstaver.
Bogstaver og numre refererer til uniformstyperne i pkt. 4.2 og skemaer med sammensætningen af uniformsgenstandene i kapitel 5.

Anledninger

Personel med
tjenesteuniform
normalt

A

- Kur hos H.M. Dronningen.
- Visse ceremonielle og festlige lejligheder.
- Visse kirkelige højtideligheder.
- Audiens hos eller melding til H.M. Dronningen eller medlemmer af det kongelige
hus.

1
(Gallapligt)

Personel med
jakkeuniform

alternativ

normalt

7
(DNBR)

3a

alternativ

7
(DNBR)

Personel med
bluseuniform
normalt

alternativ

3a

7
(DNBR)

2
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B

- Tjenstlige meldinger. Se note 1
- Modtagelse af dekorationer. Se note 2
- Parader og paradering.
- Æres- og honnørkommando og skansevagt.
- Faldrebshonnør.
- Officielle besøg ved myndigheder uden
for Søværnet.
- Chefskifte, kommandohejsning og –
strygning, stabelafløbning/søsætning
og navngivning.
- Ceremonielle og festlige lejligheder, hvor
civile ikke bærer kjole og hvidt eller smoking.
- Kirkelige eller borgerlige handlinger
ved et bryllup.
- Militær begravelse/bisættelse.

C

- Parademæssig ankomst til og afgang fra
havn.
- Landlov og spadseretilladelse udenfor
basehavn.
- Offentlige besøg om bord.
- Besøg hos andre værn, enheder, offentlige myndigheder, virksomheder og private
institutioner.
- Første møde på nyt tjenestested.
- Eksamen som lærer, censor eller elev.
- Offentlige arrangementer, skibsadoption,
havne- og byfester.
- Gudstjeneste.
- ”Ikke militær” begravelse/bisættelse.

Anledninger

2

E

7
(DNBR)

3a

3a

5a/5b/5c
(Ikke DK)

3a

alternativ

3a

normalt

- Selskaber, hvor civile bærer smoking.
- Uformel selskabelighed.

3a

3a

alternativ

5a
(Ikke DK)

4b/4c

3a

7a
(DNBR)

7
(DNBR)

5a/5b/5c
(Ikke DK)
7a
(DNBR)

Personel med
bluseuniform
normalt

alternativ

4a
3a

5a
(Ikke DK)
7a
(DNBR)

4b/4c
3a

5a
(Ikke DK)

3c

7a
(DNBR)

7a
(DNBR)

7a
(DNBR)

3a

4a

4a
5a
(Ikke DK)

5a/5b/5c
(Ikke DK)

Personel med
jakkeuniform

1
(Gallapligt)

- Selskaber ombord og i land af officiel
karakter.
- Selskaber, hvor civile bærer kjole og
hvidt (når det i øvrigt beordres).
- Festforestillinger, bal, gallamiddage o.
lign.

7
(DNBR)

7a
(DNBR)

7a
(DNBR)

Personel med
tjenesteuniform

5a
(Ikke DK)

3c

3c

normalt

D

5
(Ikke DK)

4b/4c
3a

7a
(DNBR)

Sagsnr.: 2018/042933
Dok.nr.: 2492983
Side 12 af 71

FKOBST SV.628-501
2019-11

SØVÆRNSKOMMANDOEN

-

F

Daglig tjeneste/arbejde.
Elev eller lærer på skoler/kurser.
Rutinemæssig ankomst til og fra havn.
Arbejdsmøder internt i Forsvaret.
Uden for daglig arbejdstid ombord og i
land inden for militært etablissements
område.
- Kørsel med militære køretøjer.
- Almindelig vagttjeneste, herunder kajvagt o. l.
- Kørsel til og fra arbejde.
- Tjenestemæssigt besøg hos udsendte
enheder.

3b/3c

3b/3c
6a

6b/6c/6d

6a

7b/7c
(DNBR)

6b/6c/6d

3b/3c
6a

7b/7c
(DNBR)

6b/6c/6d
7b/7c
(DNBR)

Note 1: Eller som det fremgår af invitationen.
Note 2: Modtagelse af dekorationer kan undtagelsesvis foregå i kampuniform, MTS, såfremt uddeling sker samlet
under INTOPS.

5. BÆRING AF UNIFORMER.
Hvert skema med uniformssammensætning viser hvilke anledninger (angivet ved store bogstaver) uniformen må anlægges til. Angivelse af stort P i skema betyder, at genstanden er
påbudt, og skal anlægges til anledningen. Angivelse af stort V i skema betyder, at der valgfrit kan anlægges en anden genstand end den påbudte, medmindre andet er beordret.
Understregning af P eller V angiver, at teksten skrevet i bemærkninger gælder for denne.
Uniformen kan anlægges med overtøj, medmindre andet er beordret.
5.1. Gallauniform

Uniform nr. 1
Gallauniform
(Vist med galla stabssnor)

Ærmemanchetter, halskrave
og livgehæng med dekoration
for admiraler.

Slag
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Uniform nr. 1 Gallauniform

Bemærkninger

Anledning A og D

Gallakjole med epauletter

P

Benklæder, blå med guldgaloner

P

Trekantet hat (Pkt. 7.5)

P

Sabel med felttegn i livgehæng (Pkt. 8.1)

P

Skjorte, hvid uden flip

P

Halsbind, hvid (snydekrave)

P

Sokker, sorte

P

Sko, sorte

P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

Handsker, hvide

P

Ærmemanchetter og halskrave med dekoration for admiraler.

Livgehæng med dekoration
for admiraler.

Overtøj:
Slag

P

5.1.1. Gallauniform anvendes primært af gallapligtigt personel, dog kan officerer med særlig
tilladelse også bære gallauniform.
5.1.2. Gallauniform udlånes til følgende personel (gallapligtigt personel):
• Officerer af admiralsklassen, der ikke er midlertidigt udnævnt.
• H.M. Dronningens Jagtkaptajn.
• Personel ved H.M. Dronningens Adjudantstab.
5.1.3. Gallauniform anvendes ved anledning A og desuden ved anledning D, såfremt det er
beordret.
Når gallauniform er beordret, og mulighed for bæring af civil kjole og hvidt foreligger, bærer
gallapligtige gallauniform, og øvrige bærer tjenesteuniform med sabel eller messeuniform med
hvid vest afhængig af anledningens karakter.
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5.2. Tjenesteuniform.

Uniform nr. 2
Tjenesteuniform
Uniform nr. 2.
Tjenesteuniform

Kappe
Bemærkninger

Anledning A og B

Frakke, blå

P

Benklæder, blå

P

Kasket (Pkt. 7.1)

P

Sabel med felttegn i sort livgehæng (Pkt. 8.1)

P

Skjorte, hvid med lange ærmer

P

Slips, sort langt

P

Sokker, sorte

P

Sko, sorte

P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

Handsker, hvide

P

Uddannelsesemblem i brodering (Pkt. 9.5.1)

V

Knappes over højre knaprad for
mænd og venstre knaprad for kvinder.

Gejstligt personel anlægger tjenesteuniform uden sabel.

Overtøj:
Kappe

P

Halstørklæde, blåt

V

Når halstørklæde er anlagt, skal det
være indstukket.
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5.3. Jakkeuniform, blå.

Uniform nr. 3a
Jakkeuniform,
almindelig

Uniform nr. 3b
Jakkeuniform,
daglig

Uniform nr. 3a.
Jakkeuniform, almindelig

Uniform nr. 3c
Jakkeuniform,
skjorte

Kappe

Anledning A+B
(ikke personel med tjenesteuniform)
Anledning C

M/04, kort
M/04, lang
Bemærkninger
 Se note 1

Anledning D
Anledning E

Uniform nr. 3b.
Jakkeuniform, daglig
Uniform nr. 3c.
Jakkeuniform, skjorte

Anledning F
Anledning C

Jakke, blå
Benklæder, blå

V
P

P

P
P

P
P

P
P

P

Knappes over højre knaprad
for mænd og venstre knaprad
for kvinder. Der bæres ikke
sweater under jakke.

P
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Uniform nr. 3a.
Jakkeuniform, almindelig

Anledning A+B
(ikke personel med tjenesteuniform)
Anledning C

Bemærkninger
 Se note 1

Anledning D
Anledning E

Uniform nr. 3b.
Jakkeuniform, daglig
Uniform nr. 3c.
Jakkeuniform, skjorte

Anledning F
Anledning C

Nederdel, blå, lang (kvindeligt personel)
Nederdel, blå, kort (kvindeligt personel)

Skjorte, hvid med lange ærmer

V

V

V

P

V

V

V

V

P

P

Nederdel, blå, lang er tilladt
for kadetter og kadetaspiranter på Officersskolen.
V

Nederdelen skal gå til midt på
knæet.

P

Bæres langærmet skjorte,
som yderste beklædning til
uniform 3b og 3c, bæres
denne altid med slips udendørs.
Ærmer kan smøges op (til
lige over albuen).
Evt. synlig underbeklædning
skal være hvid.

P

Efter omstændighederne
anlægges enten kort- eller
langærmet skjorte.
Evt. synlig underbeklædning
skal være hvid.

Skjorte, hvid med korte ærmer

P

V

Kasket (Pkt. 7.1)

P

P

P

P

P

P

Livrem, sort

P

P

P

P

P

P

Slips, sort langt

V

V

Sokker, sorte

P

P

Strømper, beige (til nederdel)

P

Sko, sorte (sorte damesko til nederdel)

P

P

P

V

V

P

P
P

Slips, sort, kort (sløjfe)

Sweater, kraftig

Sweater, let

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Bæres skjorte med slips, skal
slipset enten hænge frit eller
være najet til skjorten med
slipsenål, der er placeret ud
for underkanten af brystlommen.

Når nederdel bæres, skal
beige nylonstrømper anlægges.
P

V

Bæres sweater, kraftig uden
slips, skal skjortens flip være
uden for sweaterens halslinning.
Er slips anlagt, skal skjortens
flip være indenfor.

V

Indenfor militært område er
det valgfrit, om der bæres
slips til sweater, let. Udenfor
militært område bæres der
altid slips til denne.
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Uniform nr. 3a.
Jakkeuniform, almindelig

Anledning A+B
(ikke personel med tjenesteuniform)
Anledning C

Bemærkninger
 Se note 1

Anledning D
Anledning E

Uniform nr. 3b.
Jakkeuniform, daglig
Uniform nr. 3c.
Jakkeuniform, skjorte

Anledning F
Anledning C

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

Ordensspænde (Pkt. 10.1.3.5)

P

Miniature dekorationer (Pkt. 10.1.3.2)

V

V

Handsker, hvide

P

P

V

V

V

V

V

V

Navneskilt (Pkt. 9.4.1)

V

Udmærkelsestegn (Pkt. 9.7)
Civile mærker og emblemer (Pkt. 9.10)

P
P

V

Såfremt uniformen bæres
som erstatning for messeuniform (Pkt. 5.5).
P

Bæres i forhold til lejligheden.

V
V

V

V

V

Tjenestestedsmærke i metal (Pkt. 9.2.2)

V

V

V

Broderet udgave (Pkt. 9.2.1).

Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)

V

V

V

Broderet udgave (Pkt. 9.5.1)

Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

Kan bæres på begge sweatre.

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

Bæres kun på sweater, kraftig.

Overtøj:
Kappe/pjækkert

V

P

P

P

Jakke M/04 kort, mørk marineblå

V

V

V

Jakke M/04 lang, mørk marineblå

V

P

V

P

Handsker, sort eller grå

V

V

V

V

V

Halstørklæde, blåt

V

V

V

V

V

Når halstørklæde er anlagt,
skal det være indstukket.

Note 1: Kadetter kan benytte uniform 3a med sabel som erstatning for uniform 2. Kadetter afmærket som sergent SØ
bærer dolk i skuldergehæng (bandoler). Se Pkt. 8.2.
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5.4. Bluseuniform, blå.

Uniform nr. 3a Bluseuniform,
almindelig

Uniform nr. 3c
Bluseuniform, T-shirt

Pjækkert
Bemærkninger

Anledning A, B og D
Uniform nr. 3a.
Bluseuniform, almindelig
Uniform nr. 3b.
Bluseuniform, daglig
Uniform nr. 3c.
Bluseuniform, T-shirt

Anledning C og E
Anledning F
Anledning C

Bluse, blå med krave og slips

V

P

P

Benklæder, blå

P

P

P

P

T-shirt, hvid med blå halslinning

P

P

P

P

Hue, rund med huebånd (Pkt. 7.2)

P

P

P

P

Sweater, kraftig

V

Livrem, sort

P

P

P

P

Sokker, sorte

P

P

P

P

Sko, sorte

P

P

P

P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

Ordensspænde (Pkt. 10.1.3.5)

P

Miniature dekorationer (Pkt. 10.1.3.2)

V

V

Handsker, hvide

V

P

Navneskilt (Pkt. 9.4.1)

 Se note 1
Slipsets længde under trensen,
som fastholder slipsebåndet, skal
være ca. 7 cm.

V

V

Udmærkelsestegn (Pkt. 9.7)

V

V

V

V

Civile mærker og emblemer (Pkt. 9.10)

V

V

V

Tjenestestedsmærke i broderet udgave (Pkt. 9.2.1)

V

V

V

Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)

V

V

Såfremt uniform bæres som erstatning for messeuniform,
(pkt.5.5)
Til anledning D og E bæres hvide
handsker i forhold til lejligheden.
Kun ved anledning C.

Broderet udgave (Pkt. 9.5.1)
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Bemærkninger

Anledning A, B og D
Uniform nr. 3a.
Bluseuniform, almindelig
Uniform nr. 3b.
Bluseuniform, daglig
Uniform nr. 3c.
Bluseuniform, T-shirt

Anledning C og E
Anledning F
Anledning C

 Se note 1

Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

Kan bæres på begge sweatre.

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

Bæres kun på sweater, kraftig.

Overtøj:
Pjækkert

V

Jakke M/04 kort, mørk marineblå

V

Jakke M/04 lang, mørk marineblå

V

P

P

V
P

V

Handsker, sorte

V

V

V

Kun ved anledning C

Halstørklæde, blå

V

V

V

Når halstørklæde er anlagt, skal
det være indstukket.

Note 1: Bluseuniform, T-shirt anvendes uden distinktionering, idet undertrøje, hvid med blå halslinning ikke bæres
med distinktioner.
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5.5. Messeuniform

Uniform nr. 4a Messeuniform, hvid
selskabskjole
Uniform nr. 4a.
Messeuniform, hvid
Uniform nr. 4a.
Selskabskjole
Uniform nr. 4b.
Messeuniform, blå
Uniform nr. 4b.
Selskabskjole
Uniform nr. 4c.
Messeuniform, Skærf
Messejakke

Uniform nr. 4b Messeuniform, blå
selskabskjole

Kappe
og
slag

Bånd til selskabskjolen skal
vende således
Bemærkninger

Anledning D
Anledning D
Anledning E
Anledning E
Anledning E

 Se note 1
P

V

P

V

Selskabsjakke

P

P

Selskabskjole

P

P

Broderet bånd til selskabskjole

P

P

P

Der kan frit vælges mellem Messejakke og Selskabsjakke til kjolen.
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Uniform nr. 4a.
Messeuniform, hvid
Uniform nr. 4a.
Selskabskjole
Uniform nr. 4b.
Messeuniform, blå
Uniform nr. 4b.
Selskabskjole
Uniform nr. 4c.
Messeuniform, Skærf

Bemærkninger

Anledning D
Anledning D
Anledning E
Anledning E
Anledning E

Skærf, sort (cumberbund)

 Se note 1
Sort skærf træder i stedet for blå
vest. Der må ikke anvendes skærf
i andre farver end sort.
Det er tilladt at have tjenestestedets våbenskjold påsyet midt på
skærfet.

P

Vest, hvid

P

Vest, blå
Benklæder, blå

P
P

P

P

Nederdel, blå, lang (kvindeligt personel)

P

P

P

Kasket (jakkeklædte) (Pkt.7.1)

P

P

P

P

P

Hue, rund m/huebånd (bluseklædte) (Pkt. 7.2)

P

P

P

P

P

Slips, sort, kort (sløjfe)

P

P

P
P

Sko, sorte (sorte damesko til nederdel eller kjole)

P

Sokker, sorte (mænd)

P

Strømper, beige (kvinder)

P

P
P

P
P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

Miniature dekorationer (Pkt. 10.1.3.2)

V

P

P
P

V

V

Huebeklædning kan undlades.

P

Skjorte, hvid m/knækflip
Skjorte, hvid

Kvindeligt personel kan i forbindelse med sejlende tjeneste anlægge lange bukser (messebukser
m. højt liv) i stedet for nederdel.

Smokingskjorter med plissé eller
”kalvekrøs” må ikke anvendes
sammen med messeuniformen, ej
heller til private arrangementer.

P
P

P

P

P

P

V

V

Når H.M. Dronningen (eller evt.
Regenten) er til stede, samt ved
officielle galla- og festforestillinger
i Det Kgl. Teater.
Kommandørkors, kommandørkors
af 1. grad, storkors af Dannebrogordenen og
Elefantordenen bæres aldrig ”en
miniature”.
Kun på uniform 4b og 4c, såfremt
det fremgår af invitationen, at
dekorationer anlægges, ellers
ordensspænde.

Ordensspænde (Pkt. 10.1.3.5)

P

P

P

Uddannelsesemblem i brodering (Pkt. 9.5.1)

V

V

V

V

V

Handsker, hvide

P

P

P

P

P

Bæres i forhold til lejligheden.
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Uniform nr. 4a.
Messeuniform, hvid
Uniform nr. 4a.
Selskabskjole
Uniform nr. 4b.
Messeuniform, blå
Uniform nr. 4b.
Selskabskjole
Uniform nr. 4c.
Messeuniform, Skærf

Bemærkninger

Anledning D
Anledning D
Anledning E
Anledning E
Anledning E

 Se note 1

Overtøj:
Kappe/pjækkert

P

P

P

P

P

Slag

V

V

V

V

V

Note 1: Uniform nr. 4c må kun anvendes ved uformel selskabelighed.

5.5.1. Messeuniformen er tilladt for alt militært personel og anskaffes for egen regning.
5.6. Jakkeuniform, hvid.

Uniform nr. 5
Jakkeuniform, hvid,
m. sabel

Uniform nr. 5a
Jakkeuniform,
hvid, almindelig

Uniform nr. 5b
Jakkeuniform,
hvid, skjorte

Jakke, kort M/04

Sagsnr.: 2018/042933
Dok.nr.: 2492983
Side 23 af 71

FKOBST SV.628-501
2019-11

SØVÆRNSKOMMANDOEN

Uniform nr. 5.
Jakkeuniform, hvid, m. sabel
Uniform nr. 5a.
Jakkeuniform, hvid, almindelig
Uniform nr. 5b.
Jakkeuniform, hvid, skjorte
Jakke, hvid m. høj krave

Anledning B
(personel der har sabel udleveret)

Bemærkninger

Anledning B, C og D
Anledning C og F
P

P

Benklæder, hvide

P

P

P

Kasket (Pkt. 7.1)

P

P

P

Skjorte, hvid M/95

P

Sweater, kraftig

V

Sweater, let

V

Livrem, sort

P

P

P

Sokker, korte, hvide

P

P

P

Sko, hvide

P

P

P

P

P

Handsker, hvide

Evt. synlig underbeklædning
skal være hvid.
Skjortens flip skal være uden
for sweaterens halslinning.

Sabel m. felttegn i livgehæng (Pkt. 8.1)

P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

Miniature dekorationer (Pkt. 10.1.3.2)

V

Ordensspænde (Pkt. 10.1.3.5)

P

Navneskilt (Pkt. 9.4.1)

V

Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)
Uniform nr. 5.
Jakkeuniform, hvid, m. sabel
Uniform nr. 5a.
Jakkeuniform, hvid, almindelig
Uniform nr. 5b.
Jakkeuniform, hvid, skjorte

Hvide handsker anvendes ved
anledning B og D.

P

Ikke anledning C.
Såfremt uniformen bæres
som erstatning for messeuniform (Pkt. 5.5)
Ordensspænde er påbudt ved
anledning C.

V

Kun anledning C.

V

Kun anledning C.

Anledning B
(personel der har sabel udleveret)

Bemærkninger

Anledning B, C og D
Anledning C og F

Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

Kan bæres på begge sweatre.

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

Bæres kun på sweater, kraftig.

Overtøj:
Jakke M/04 kort, mørk marineblå

V

V

Jakke M/04 lang, mørk marineblå

P

P

Kun anledning C.
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5.6.1. Jakkeuniform, hvid kan efter indhentet tilladelse i Søværnskommandoen, erstatte tjenesteuniform og jakkeuniform, blå under deployering eller ophold i udlandet.
5.6.2. Jakkeuniform, hvid kan bæres både indenfor og udenfor militært område.
5.7. Bluseuniform, hvid.

Uniform nr. 5a
Bluseuniform, hvid,
almindelig

Uniform nr. 5b
Bluseuniform, hvid, T-shirt

Jakke, kort M/04

Bemærkninger

Anledning B
Uniform nr. 5a.
Bluseuniform, hvid, almindelig
Uniform nr. 5b.
Bluseuniform, hvid, T-shirt

Anledning C og D
Anledning C og F

Bluse, hvid med krave og slips

P

P

Benklæder, hvide

P

P

P

Undertrøje, hvid m. blå halslinning

P

P

P

Sweater, kraftig

V

Hue, rund med huebånd (Pkt. 7.2)

P

P

P

Livrem, sort

P

P

P

Sokker, korte, hvide

P

P

P

Sko, hvide

P

P

P

Handsker, hvide

P

P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

P

Miniature dekorationer (Pkt. 10.1.3.2)

V

Ordensspænde (Pkt. 10.1.3.5)

P

Slipsets længde under trensen,
som fastholder slipsebåndet,
skal være ca. 7 cm.

Kun anledning D.
Kun anledning D.
Såfremt uniformen bæres som
erstatning for messeuniform(Pkt.5.5)
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Navneskilt (Pkt. 9.4.1)
Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)

V

Kun anledning C.

V

Kun anledning C.

Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

Kan bæres på begge sweatre.

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

Bæres kun på sweater, kraftig.
Bemærkninger

Anledning B
Uniform nr. 5a.
Bluseuniform, hvid, almindelig
Uniform nr. 5b.
Bluseuniform, hvid, T-shirt
Overtøj:

Anledning C og D
Anledning C og F

Jakke M/04 kort, mørk marineblå

V

V

Kun anledning C.

Jakke M/04 lang, mørk marineblå

P

P

Kun anledning C.

5.7.1. Bluseuniform, hvid kan efter indhentet tilladelse i Søværnskommandoen erstatte Bluseuniform, blå under deployering eller ophold i udlandet.
5.7.2. Bluseuniform, hvid kan bæres både indenfor og udenfor militært område.
5.8. Kampuniform, MTS.

Uniform nr. 6a.
Kampuniform, MTS
Skjorte

Uniform nr. 6b.
Kampuniform, MTS
let

Uniform nr. 6c.
Kampuniform, MTS
operativ
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Uniform nr. 6a.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6b.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6c.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6d.
Kampuniform, MTS

skjorte

Anledning F

let

Anledning F

operativ

Anledning F

kort

Anledning F

Bemærkninger

Kampbukser, let eller svær

P

Kampbukser, korte

P

P

Skjorte, Kort eller lang.

V

Jakke, let

P

P

Kampskjorte

V

Sweater, kraftig eller Sweater, let

På ærmer bæres værnsnavn
(Pkt. 9.4.3) og distinktion
(Pkt. 6). Bæres indstukken.

P
V

Fiberpels
Uniform nr. 6a.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6b.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6c.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6d.
Kampuniform, MTS

P

V

Anledning F

let

Anledning F

operativ

Anledning F

kort

Anledning F

Skjortens flip skal være uden
for sweaterens halslinning.
Fiberpels kan anvendes som
yderbeklædning ombord på
sejlende enheder. Ellers kun
som mellembeklædning.

V

skjorte

 Kun efter chefens nærmere
ordre.
Kampbukserne anvendes
enten frit hængende til støvlevrist eller fastbundet/trukket til overkanten af
støvleskaftet.
Kampbukser, korte kan
anlægges på flådestationer og
ombord på sejlende enheder.
Bæres med navnebånd (Pkt.
9.4.2).
Jakken anvendes her som
skjorte. Øverste knap skal
være uknappet.
Bæres med navnebånd,
værnsnavn og enhedsnavn
(Pkt. 9.4.2 og 9.4.3).

Bemærkninger

Undertrøje, kort Beige FR

P

V

P

V

Undertrøje, lang Beige FR

V

V

V

V

 Kun efter chefens nærmere
ordre.
Undertrøje kan anvendes som
T-shirt (yderbeklædning) på
flådestationer og ombord på
sejlende enheder. Ellers kun
som undertrøje. Bæres
indstukken.
Der anlægges kun langærmet
undertrøje som underdel, når
langærmet overdel er valgt.
Langærmet undertrøje kan
anvendes som T-shirt
(yderbeklædning) på
flådestationer og ombord på
sejlende enheder. Ellers kun
som undertrøje. Bæres
indstukken.
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Undertrøje, lang uld GRØN FR

V

Vinterbeklædning Montane

V

Pico bælte

P

Cap, blå (Pkt. 7.3)

P

Vinterhue (Korea eller sort vinterhue)
Uniform nr. 6a.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6b.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6c.
Kampuniform, MTS
Uniform nr. 6d.
Kampuniform, MTS

P

P

P

P

P

P

Der anlægges kun langærmet
undertrøje som underdel, når
langærmet overdel er valgt.
Langærmet undertrøje kan
anvendes som T-shirt
(yderbeklædning) på
flådestationer og ombord på
sejlende enheder. Ellers kun
som undertrøje. Bæres
indstukken.
Kan anvendes som
yderbeklædning ombord på
sejlende enheder, på
flådestationer samt ved
egentlig felttjeneste. Ellers
kun som mellembeklædning.
Øvrige bælter, f.eks. «rigger»
bælte eller sort bælte med 2
spænder, kun efter lokale
bestemmelser.
Sort bælte med 2 spænder:
Spænderne skal sidde i
venstre side midt mellem
buksernes distinktionsstrop
og strop ved venstre
bukselomme. Stort spænde til
jurstering vender bagud.
Personel ved værnsfællesstabe og enheder, samt
personel til tjeneste ved
øvrige værn kan anlægge
baret. Se pkt. 7.4.

V

skjorte

Anledning F

let

Anledning F

operativ

Anledning F

kort

Anledning F

Bemærkninger

Felthue

V

V

Sikkerhedsstøvler M14 (let eller svær)

P

P

Sorte sko/kampstøvler

V

Sandaler

V

Navneskilt (Pkt. 9.4.1)

V

V

 Kun efter chefens nærmere
ordre.
Felthue må kun anvendes
under egentlig felttjeneste
eller i INTOPS.
P
V

P
V

V

Tjenestestedsmærke i metal (Pkt. 9.2.2)

V

Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)

V

Kan tillades i områder hvor
sikkerhedsfodtøj ikke er et
krav, medmindre andet er
beordret.
Kan tillades i områder hvor
sikkerhedsfodtøj ikke er et
krav, medmindre andet er
beordret.
Kan bæres på begge sweatre.
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Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

V

V

V

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

V

V

V

Kan bæres på begge sweatre,
samt på MTS jakker og
kampskjorte med velcro på
ærmet.
Kan bæres på sweater, kraftig
samt på MTS jakker og
kampskjorte med velcro på
ærmet.

Overtøj:

Jakke, let

P

V

V

Jakke, svær

P

P

P

Regnjakke

V

V

V

Regnbukser

V

V

V

Bæres med navnebånd,
værnsnavn og enhedsnavn
(Pkt. 9.4.2 og 9.4.3).
Øverste knap skal være
uknappet.
Bæres med navnebånd,
værnsnavn og enhedsnavn
(Pkt. 9.4.2 og 9.4.3).

5.8.1. Kampuniform, MTS anvendes som daglig arbejdsuniform for alt militært personel. Kedeldragt skal anlægges ved arbejde, hvor kampuniformen kan tage skade ved anvendelse.
5.8.2. Undertøj, FR (Flammehæmmende) er en del af klartskibsudrustningen, idet selve
kampuniformen ikke er FR.
5.8.3. Uniform 6.a og 6.b må bæres udenfor tjenestestedet, fx ved tjenstlige ærinder udenfor
militært område, samt på vej til og fra arbejde. Det er tilladt at gøre et indkøbsstop, samt afog pålæsning undervejs. Bæres uniformen udenfor militært område skal man i særlig grad være opmærksom på pkt. 3.2.1: ” Uniformen, samt bæreren af denne, er en del af Søværnets
ansigt udadtil. Uniformen skal være korrekt anlagt og den samlede helhed skal til enhver tid
fremstå præsentabel.”.
5.9. Jakkeuniform, DNBR.

Uniform nr. 7a
Jakkeuniform, DNBR almindelig

Uniform nr. 7b
Jakkeuniform, DNBR daglig

Jakke, kort M/04
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Uniform nr. 7.
Jakkeuniform, DNBR
Uniform nr. 7a.
Jakkeuniform, DNBR almindelig
Uniform nr. 7b.
Jakkeuniform, DNBR daglig
Uniform nr. 7c.
Jakkeuniform, DNBR kort

Bemærkninger

Anledning A og B
Anledning C, D og E
Anledning F
Anledning F

Jakke, hvid m. revers

V

V

P

Benklæder, hvide

P

P

P
Shorts, hvide, må kun anvendes efter chefens nærmere
ordre.

Shorts, hvide

P

Kasket (Pkt. 7.1)

P

P

P

P

Skjorte, hvid m. korte ærmer

P

P

V

V

V

P

P

Skjorte, hvid m. lange ærmer
Skjorte, hvid, parade, M/95

V

V

Sweater, kraftig

V

V

Slips, sort, langt

V

P

P

Livrem, sort

P

P

P

P

Sokker, korte, hvide

P

P

P

P

Sko, hvide

P

P

P

P

Sikkerhedssko/sikkerhedssandaler, hvide

V

V

Handsker, hvide

P

Sabel m. felttegn i livgehæng (Pkt. 8.1)

P

Store dekorationer (pkt. 10.1.3)

P

Ordensspænde (pkt. 10.1.3.5)
Uniform nr. 7.
Jakkeuniform, DNBR
Uniform nr. 7a.
Jakkeuniform, DNBR almindelig
Uniform nr. 7b.
Jakkeuniform, DNBR daglig
Uniform nr. 7c.
Jakkeuniform, DNBR kort

P
Anledning A og B

Evt.
skal
Evt.
skal
Evt.
skal

Synlig underbeklædning
være hvid.
Synlig underbeklædning
være hvid.
Synlig underbeklædning
være hvid.

Kun personel der har sabel
udleveret.
Ordensspænde anlægges kun
på jakke.
Bemærkninger

Anledning C, D og E
Anledning F
Anledning F

Navneskilt (Pkt. 9.4.1)

V

Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)

V

V

V

V

V

Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

Kan bæres på sweater.

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

Kan bæres på sweater.

Overtøj:
Jakke M/04 kort, mørk marineblå
Jakke M/04 lang, mørk marineblå

V

V
V
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5.10. Bluseuniform, DNBR.

Uniform nr. 7
Bluseuniform,
DNBR

Uniform nr. 7a
Bluseuniform, DNBR
almindelig

Uniform nr. 7.
Bluseuniform, DNBR
Uniform nr. 7a.
Bluseuniform, DNBR, almindelig
Uniform nr. 7b.
Bluseuniform, DNBR, daglig
Uniform nr. 7c.
Bluseuniform, DNBR, kort

Uniform nr. 7b
Bluseuniform, DNBR
daglig

Bemærkninger

Anledning A og B
Anledning C,D og E
Anledning F
Anledning F

Bluse, hvid med krave og slips

V

Benklæder, hvide
Undertrøje, hvid m. blå halslinning

P

Sweater, kraftig
Hue, rund m. huebånd (Pkt. 7.2)

Jakke, kort M/04

P

P

P

P

P

P

P

P

Slipsets længde under trensen, som fastholder slipsebåndet, skal være ca. 7 cm.

V
P

P

P

P
Shorts, hvide, må kun anvendes efter chefens nærmere
ordre.

Shorts, hvide

P

Livrem, sort

P

P

P

P

Sokker, korte, hvide

P

P

P

P

P

P

Sko, hvide

P

P

Sikkerhedssko/sikkerhedssandaler, hvide

V

V

Handsker, hvide

P

Store dekorationer (Pkt. 10.1.3)

P

Ordensspænde (Pkt. 10.1.3.5)

P

Navneskilt (Pkt. 9.4.1)

V

V

Uddannelsesemblem i metal (Pkt. 9.5.2)

V

V

Heraldisk mærke (Pkt. 9.3)

V

Kan bæres på sweater.

Øvrige stofmærker (Pkt. 9.8)

V

Kan bæres på sweater.
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Uniform nr. 7.
Bluseuniform, DNBR
Uniform nr. 7a.
Bluseuniform, DNBR, almindelig
Uniform nr. 7b.
Bluseuniform, DNBR, daglig
Uniform nr. 7c.
Bluseuniform, DNBR, kort

Bemærkninger

Anledning A og B
Anledning C,D og E
Anledning F
Anledning F

Overtøj
Jakke M/04 kort, mørk marineblå

V

Jakke M/04 lang, mørk marineblå

V
V

6. DISTINKTIONER OG TJENESTEGRENSEMBLEMER.
Distinktionering viser militært personels grad i den militære rækkefølge, samt funktionen for
personel uden for den militære rækkefølge.
6.1. Officerer.
6.1.1. Epauletter.
Gallaskulderdistinktioner for gallapligtigt personel.

Kontreadmiral

Orlogskaptajn

Kommandør
Eksempler på Epauletter

4 store stjerner
Admiral

3 store
stjerner
Viceadmiral

2 store
stjerner
Kontreadmiral

1 stor
stjerne
Flotilleadmiral

1 lille
stjerne
Anker
Kommandør

Roset
Anker

Anker

Kommandørkaptajn

Orlogskaptajn
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6.1.2. Almindelige distinktioner for officerer.
Almindelige skulderdistinktioner består af guldgaloner påsyet sort baggrund. Almindelige ærmedistinktioner består af guldgaloner direkte påsyet uniformen. Distinktionerne anvendes til
daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Admiral

Viceadmiral

Kommandørkaptajn

Orlogskaptajn

Stabslæge af
2. grad

Overlæge/
Overtandlæge

Kontreadmiral

Kaptajnløjtnant

Flotilleadmiral

Kommandør

Generallæge

Stabslæge af
1. grad

Premierløjtnant

Løjtnant

Reservelæge/
Reservelæge/
Reservelæge/
Reservetandlæge Reservetandlæge Reservetandlæge
af
af
af
1. grad.
2. grad.
3. grad.

Til Jakkeuniform, hvid anlægges særlige buede aftagelige distinktioner.
Samme distinktionstype anvendes på kappen.
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På kampskjorte monteres en højre distinktion på lommeklappens velcrostykke på højre
ærme.
Distinktionen trækkes på dæk-stykket påsat lommeklappen.

For læger og tandlæger med føringsuddannelse anbringes, i mellemrummene mellem galonerne, klædestriber i ponceaurød.
6.1.3. Taktiske distinktioner for officerer.
Taktiske distinktioner er broderede tone i tone. Disse anvendes kun efter særlig tilladelse i forbindelse med tjeneste i INTOPS, hvor almindelige distinktioner er uhensigtsmæssige. Må ikke
anlægges i Danmark.
6.2. Sergenter, konstabler og værnepligtige.
6.2.1. Sergenter.
6.2.1.1. Almindelige distinktioner for sergentgruppen.
Ærme- og skulderdistinktioner for sergentgruppen er vævet i gul tråd på sort baggrund. Midt i
gradtegnet er placeret et tjenestegrensemblem. Se pkt. 6.2.4.1. Distinktionerne anvendes til
daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Søværnets Chefsergent

Myndigheds chefsergent

Chefsergent

Seniorsergent

Oversergent

Sergent
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Til Jakkeuniform, hvid trækkes distinktionen udover en buet manchet.

På kampskjorte monteres distinktionen på lommeklappens velcrostykke på højre ærme.
Distinktionen trækkes på dæk-stykket påsat lommeklappen.
6.2.1.2. Taktiske distinktioner for sergentgruppen.
Taktiske distinktioner er vævet tone i tone. Alle gradtegn er med Søværnets anker i midten,
bortset fra chefsergenten, der har vævet krone i midten. Alle tjenestegrensemblemer findes i
stedet i firkantet velcromærke. Se pkt. 5.2.4.1.
Taktiske distinktioner og taktiske tjenestegrensemblemer anvendes kun efter særlig tilladelse i
forbindelse med tjeneste i INTOPS, hvor almindelige distinktioner er uhensigtsmæssige. Må
ikke anlægges i Danmark.
6.2.2. Konstabler.
6.2.2.1. Almindelige distinktioner for konstabelgruppen.
Ærme- og skulderdistinktioner for konstabelgruppen er vævet i gul tråd på sort baggrund. Midt
i gradtegnet er placeret et tjenestegrensemblem. Se pkt. 6.2.4.1. Distinktionerne anvendes til
daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.
Marineelever anvender kun skulderdistinktioner. Før udstikning anvendes distinktioner med
Søværnets anker. Efter udstikning anvendes distinktioner med tjenestegrensemblem.

Korporal

Marinespecialist

Marineoverkonstabel
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Marinekonstabel

Marineelev efter
udstikning

Marineelev inden
udstikning

Til Jakkeuniform, hvid trækkes distinktionen udover en buet manchet.

På kampskjorte monteres distinktionen på lommeklappens velcrostykke på højre ærme.
Distinktionen trækkes på dæk-stykket påsat lommeklappen.
6.2.2.2. Taktiske distinktioner for konstabelgruppen.
Taktiske distinktioner er vævet tone i tone. Alle gradtegn er med Søværnets anker i midten.
Alle tjenestegrensemblemer findes i stedet i firkantet velcromærke. Se pkt. 6.2.4.1.
Taktiske distinktioner og taktiske tjenestegrensemblemer anvendes kun efter særlig tilladelse i
forbindelse med tjeneste i INTOPS, hvor almindelige distinktioner er uhensigtsmæssige. Må
ikke anlægges i Danmark.
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6.2.3. Værnepligtige.
6.2.3.1. Almindelige distinktioner for værnepligtige.
Kun værnepligtige til DANNEBROG anvender distinktioner. Øvrige anvender underafdelingssløjfer. Se pkt. 6.2.3.2.
Værnepligtige til DANNEBROG anvender skulderdistinktioner med tjenestegrensemblemer,
passende til funktion ombord.
Alle distinktioner er vævet i gul tråd på sort baggrund.

Eksempel på distinktion til værnepligtig på DANNEBROG
6.2.3.2. Underafdelingssløjfer for værnepligtige.
Underafdelingssløjfer angiver personellets tilhørsforhold til den enkelte underafdeling og bæres
primært under ophold på Center for Sergent- og Maritim Uddannelse for personel der gennemgår Søværnets Basisuddannelse.
Underafdelingssløjfen er fremstillet af farvet plastikmateriale.
6.2.3.2.1. Bæring af underafdelingssløjfer.
Personel tjenstgørende ved en underafdeling, der organisatorisk indgår i en afdeling, bærer
underafdelingssløjfer således:
STKMP:
1 KMP/1
2 KMP/2
3 KMP/3
4 KMP/4
5 KMP/5
6 KMP/6
7 KMP/7
8 KMP/8

DEL/1 SKIFTE:
DEL/2 SKIFTE:
DEL/3 SKIFTE:
DEL:
DEL:
DEL:
DEL:
DEL:

Karmoisinrød (anvendes normalt ikke)
Højrød
Hvid
Blå
Gul
Sort
Grå
Violet
Grøn

Underafdelingernes nummerrækkefølge er den rækkefølge, hvori de er anført på afdelingens
organisationsskema, eksempelvis er rækkefølgen for 1. kompagni 4. deling: Højrød/Gul, med
den højrøde underafdelingssløjfe siddende nærmest skuldersømmen.
Underafdelingssløjfer bæres på begge skulderstropper nærmest skuldersømmen af tjenstgørende personel ved underafdelinger til følgende uniformsgenstande:
• Sweater, kraftig
• Jakke M/04, lang
• Skjorte MTS
• Regnjakke MTS
• Jakke MTS
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Eksempel på underafdelingssløjfe

6.2.4. Tjenestegrensemblemer.
Sergentgruppen og menigt personel bærer distinktioner, der er forsynet med tjenestegrensemblemer. Dog ikke chefsergenter, der i stedet bærer en krone.

Våben artilleri

Våben torpedo

Militærpoliti

Våben mine

Kampinformation

Elektronik

DATA (Informatik)

Automatik

Kommunikation

Maskin

Administration
(Intendantur)

Sanitet

Proviant/forplejning

Tamburkorps

Chefsergent
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6.3. Kadetter.
6.3.1. Almindelige distinktioner for kadetter.
Almindelige distinktioner for kadetter er vævet i gul tråd på sort baggrund.
Nedenstående skema følges indtil afmærkning som løjtnant. Der anvendes først ærmedistinktioner fra afmærkning som sergent SØ.
Disse anvendes til daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Kadet inden afmærkning
som sergent SØ
(Nyansat personel)

Kadet inden afmærkning som
sergent SØ
(Personel fra konstabelgruppen)

Kadet fra afmærkning som
sergent SØ

Til Jakkeuniform, hvid trækkes distinktionen udover en buet manchet.
6.3.2. Søværnets Mærke.
Kadetter indtrådt på Søværnets Officersskole bærer ”Søværnets Mærke” i forgyldt metal på
følgende beklædningsgenstande:
• Jakkeuniform, blå 3a, 3b og 3c. Bæres på begge kraveopslag.
• Messeuniform 4a, 4b og 4c. Bæres på begge kraveopslag.
• Kampuniform, MTS 6a. Kun på skjorte midt på venstre brystlomme.

Søværnets Mærke
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6.4. Personel udenfor den militære rækkefølge.
6.4.1. Almindelige distinktioner for mekanikere.
Almindelige skulderdistinktioner for mekanikerpersonel består af guldgaloner påsyet sort baggrund. Almindelige ærmedistinktioner består af guldgaloner direkte påsyet uniformen. Disse
anvendes til daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Seniormekaniker

Overmekaniker af
1. grad

Overmekaniker af
2. grad

Mekaniker

6.4.2. Almindelige distinktioner for gejstligt personel.
Almindelige ærme- og skulderdistinktioner for gejstligt personel består af broderede tegn på
sort baggrund. Disse anvendes til daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Orlogsprovst

Orlogspræst

6.4.3. Almindelige distinktioner for musikdirigenter.
Almindelige ærme- og skulderdistinktioner for musikdirigenter består af broderet tegn på sort
baggrund. Disse anvendes til daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Musikdirigent
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6.4.4. Almindelige distinktioner for militærjuridiske rådgivere.
Almindelige ærme- og skulderdistinktioner for militærjuridisk rådgivere består af broderet tegn
på sort baggrund. Disse anvendes til daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Militærjuridisk rådgiver
6.4.5. Almindelige distinktioner for sygeplejersker med rådighedspligt.
Almindelige ærme- og skulderdistinktioner for sygeplejersker består af broderede tegn på sort
baggrund. Disse anvendes til daglig tjeneste og parade på alle typer uniformer.

Afdelingssygeplejerske

Sygeplejerske (1. assistent)

Sygeplejeassistent

Bæres på højre ærme, 1 cm fra skuldersyning.
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6.4.6. Almindelige distinktioner for læger og tandlæger uden føringsuddannelse.
Almindelige ærme- og skulderdistinktioner for læger og tandlæger uden føringsuddannelse
består af broderede tegn på sort baggrund. Disse anvendes til daglig tjeneste og parade på
alle typer uniformer.

Læge med
speciallægeanerkendelse.

Læge med
ret til selvstændigt virke.

Læge med
embedseksamen.

Tandlæge med
specialtandlægeanerkendelse.

Tandlæge med
ret til selvstændigt virke.

Tandlæge med
embedseksamen.

Bæres på højre ærme, 1 cm fra skuldersyning.
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7. HOVEDBEKLÆDNING.
7.1. Kasket.
Bæres til tjenesteuniform, jakkeuniform og messeuniform (for jakkeklædte).

Bæres altid med hvidt hueovertræk.
Kasket bæres vandret. Det sikres at kasketemblemet sidder midt for.

7.1.1. Kasketemblemer.
Kasketemblemer findes i tre størrelser. Bæring følger nedenstående skema.

Kasketemblem str. 1
Officerer
Orlogsprovster
Orlogspræster
Musikdirigenter
Militærjuridiske rådgivere
Seniormekanikere
Overmekanikere
Læger og tandlæger

Kasketemblem str. 2
Sergentgruppen
Sergent SØ
Mekanikere
Sygeplejerskere

Kasketemblem str. 3
Konstabelgruppen
(iklædt Jakkeuniform)
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7.1.2. Kasketskygger.
Kasketskygger findes i tre typer. Bæring følger nedenstående skema.

Mørkeblå stof
m/2 ranker af egeløv
Officer af admiralsklassen

Mørkeblå stof
m/1 ranke af egeløv
Kommandør
Kommandørkaptajn
Orlogskaptajn
Orlogsprovst

Blankt plast
Øvrige
(iklædt tjenesteuniform/
Jakkeuniform)

7.2. Rundhue.
Rundhuen bæres til bluseuniform og messeuniform (for bluseklædte).

Bæres altid med hvidt hueovertræk.
Rundhuen bæres lidt på skrå.
Ca. 1 fingersbredde over højre øje og 2 fingersbredder over venstre øje.
7.2.1. Der anvendes huebånd med inskriptionen KGL. MARINE eller den inskription der passer
til det aktuelle tjenestested. Nationalkokarden bæres i højre side af rundhuen. Konstabelgruppen bærer i kokarden en lille ankerknap.

Nationalkokarde af plastik og ankerknap
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7.3. Søværnets cap.
Søværnets cap bæres til kampuniform, MTS. Skyggen følger bestemmelserne i pkt. 7.1.2.

Søværnets cap
Skyggen peger lige frem og en anelse ned.
7.4. Baret.
Søværnets mørkeblå baret med Søværnets baretemblem kan, såfremt det beordres, bæres til
kampuniform, MTS af personel ved værnsfælles- stabe og enheder, samt personel til tjeneste
ved øvrige værn.

Søværnets baretemblem

Bæres vandret, ca.1-2 cm over øjenbrynene. Baretemblemet
over venstre øje. Pulden trækkes ned til højre.

7.5. Trekantet gallahat.
Trekantet gallahat bæres til gallauniformen. Gallahat for admiraler er kantet med sorte strudsefjer rundt langs hattens øverste kanter og påsyet stjernekrampe i guldbroderi.

Trekantet gallahat bæres skråt bagud.
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8. SABEL OG DOLK.
8.1. Sabel og livgehæng.
8.1.1. Sabel.

Sabler skal altid være monteret med felttegn og bæres i livgehæng.
Livgehængets længste strop fastgøres med sin karabinhage i skedens nederste ring og
korteste strop i øverste ring.
Når overtøj ikke er anlagt, bæres den indstukne sabel i venstre hånd. Den indstukne sabel bæres under bevægelse (til venstre for venstre lår) i en skrå stilling, med spidsen fremad og nedad og skarpen opad. Venstre hånd fatter om skeden lige over midterste beslag, armen naturligt strakt.
Til slag bæres sablen enten i venstre hånd eller ophængt i gehængets krog.
Til kappe bæres sablen ophængt, stukket gennem kappens sabellomme, således at fæste og
felttegn er synlige.
8.1.2. Livgehæng.
8.1.2.1. Gallauniform.
Gehænget bæres uden på gallakjolen. Gehængets spænde er midt mellem kjolens to nederste
rækker knapper, længste strops skydespænde midt mellem kjoleskødernes knapper i livsømmen. Gehænget hviler på disse knapper.
8.1.2.2. Tjenesteuniform.
Gehænget bæres uden på tjenestefrakken. Gehængets spænde skal placeres midt mellem de
fire nederste knapper, længste strops skydespænde midt mellem frakkeskødernes knapper i
rygsømmen. Gehænget hviler på disse knapper.
8.1.2.3. Jakkeuniform, hvid og Jakkeuniform, DNBR.
Gehænget bæres under jakken, over benklædernes linning. Gehængets spænde over benklæders gylp, længste strop over benklædernes rygsøm.
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8.2. Dolk.
Kadetter afmærket som sergent SØ, bærer dolk i skuldergehæng (bandoler).

Dolk i skuldergehæng

Anker på bandoler

9. MÆRKER OG SÆRLIG AFMÆRKNING.
9.1. Nationalitetsafmærkning.
Nationalitetsmærket er et vævet rødt og hvidt Dannebrogsflag. Mærket er 2,8 cm højt og 3,4
cm bredt. Det findes både med lys og mørk sykant.

Nationalitetsafmærkning
9.1.1. Bæring af nationalitetsafmærkning.
Nationalitetsafmærkning er påsyet de beklædningsgenstande hvorpå de skal bæres.
Læg dog mærke til følgende:
Der skal ikke bæres nationalafmærkning på jakken til jakkeuniform, blå og busseronnen til
bluseuniform, blå. Er der påsyet flag ved modtagelse, skal disse fjernes forsigtigt uden at beskadige jakke/busseronne. Når lageret er opbrugt, vil dette ikke længere forekomme.
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9.2. Tjenestedsmærker.
Tjenestestedsmærker har til formål at angive den enkeltes tjenestested inden for Forsvaret.
9.2.1. Tjenestestedsmærke i guldbroderi.
Kun Forsvarschefens tjenestestedsmærke i guldbroderi må påsys Søværnets uniformer.

Forsvarschefens tjenestestedsmærke
Mærket kan bæres på følgende uniformsgenstande:
• Jakkeuniform, blå. Midt på brystlommen på venstre side af brystet.
• Bluseuniform, blå. Mærket anbringes på tilsvarende sted som for jakkeuniform, blå.
9.2.2. Tjenestestedsmærker i metal.
Tjenestestedsmærker i metal bæres på skjorter, midt på venstre brystlomme eller ophængt i
sort læderstrip eller lign. i venstre brystlommes knap.
Søværnets personel kan bære myndighedens tjenestestedsmærke efter myndighedens retningslinjer, så længe personellet gør tjeneste ved den pågældende myndighed.
For Søværnets myndigheder skal mærket udformes som det officielle våbenskjold, med anker
og krone. Mærket er ca. 5 cm højt og 2,6 cm bredt.

Forsvarsakademiet

Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse

SpecialoperationsKommandoen

Eksempler på tjenestestedsmærker i metal
9.3. Heraldiske mærker.
Rundt vævet eller broderet mærke med en diameter på ca. 8,5 cm. Tjenestestedets navn og
evt. skrognummer er anført i mærkets periferi. I mærkets center afbildes skjoldbunden fra
tjenestestedets heraldiske våbenskjold eller hele det officielle våbenskjold.
Mærket kan bæres på følgende uniformsgenstande:
• Sweater, kraftig. Påsys højre ærme, midt på lommestykket.
• Sweater, let. Påsys højre ærme, midt mellem skulder og albue.
• Kampuniform, MTS. På lommens velcrostykke på højre ærme på jakker og kampskjorte.
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Det er tilladt Søværnets personel at bære tjenestestedets heraldiske mærke, så længe personellet gør tjeneste ved det pågældende tjenestested.

Eksempel på heraldisk mærke
Mærket placeres midt på velcrostykket på kampuniform, MTS
9.4. Navneskilt, navnebånd og øvrige afmærkningsbånd.
9.4.1. Navneskilt.
Navneskiltet skal være firkantet, ca. 2,5 x 8 cm. Baggrunden skal være sort og teksten fremstå hvid. Navneskiltet kan udover navn indeholde stilling og/eller enhed.
Udover tekst, må navneskiltet indeholde splitflag i venstre side.
Navneskilt kan bæres på følgende uniformsgenstande:
• Sweater, kraftig. På venstre skulderstykke. Underkanten af skiltet skal flugte med skulderstykkets underkant.
• Hvide skjorter. På venstre brystlommes klap. Overkanten af skiltet skal flugte lommens
overkant, placeret midt over knappen.
• Jakkeuniform, blå. Vandret, midt på venstre brystlomme.
• Jakkeuniform, hvid og jakkeuniform, DNBR. Vandret, så overkanten af skiltet flugter
overkanten af venstre brystlomme placeret midt over knappen.
• Bluseuniform, blå, bluseuniform, hvid og bluseuniform, DNBR. Samme sted som for
jakkeuniform, blå.

Eksempel på navneskilt
9.4.2. Navnebånd.
Navnebånd (beige med sort skrift) bæres på kampuniform, MTS. Navnebåndet påsættes velcrostykket i højre side, foran på jakker og skjorter. På kampskjorte, bæres navnebåndet under
værnsnavnet på lommens velcrostykke på venstre ærme.
Ved tjeneste nationalt skrives fornavn og efternavn fuldt ud. Mellemnavne kan skrives fuldt ud
eller som bogstavsforkortelse. Funktion/tjeneste/division eller lign. kan tillige påtrykkes i 2.
linje.
For udsendte enheder fastlægges lokale missionsorienterede bestemmelser for anvendelse og
tryk af navnebånd.
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Der må ikke påtrykkes nationalitetsafmærkning eller andre symboler på navnebåndet.
Broderede navnebånd kan anvendes. I så fald skal båndet være TAN 499(som MTS skjorten)
og skriften skal broderes med sort tråd.

Eksempler på navnebånd
9.4.3. Øvrige afmærkningsbånd.
9.4.3.1. Bånd med værnsnavn.
På lommeklappens velcrostykke på venstre ærme påsættes det udleverede velcromærket med
teksten SØVÆRNET i national tjeneste.
For udsendte enheder kan velcromærket erstattes af et afmærkningsbånd med teksten ROYAL
DANISH NAVY efter lokale bestemmelser. I så fald skal båndet være enten plast i beige med
sort skrift eller TAN 499(som MTS skjorten), broderet med sort tråd.

Søværnets Værnsmærke
9.4.3.2. Bånd med enhedsnavn.
På lommeklappens velcrostykke på højre ærme påsættes afmærkningsbånd (beige med sort
skrift) med enhedens navn (Dog ikke på kampskjorten, da velcrostykket her anvendes til distinktioner).
Broderede afmærkningsbånd kan anvendes. I så fald skal båndet være TAN 499 (som MTS
skjorten) og skriften skal broderes med sort tråd.

Eksempel på bånd med enhedsnavn
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9.5. Udannelsesemblemer.
Uddannelsesemblemer kan anlægges af Søværnets personel, såfremt de opfylder nærmere
angivne bestemmelser for de enkelte emblemer.
Der kan kun anlægges et uddannelsesemblem.
Uddannelsesemblemer findes i 3 typer:
• Guldbroderi.
• Metal.
• Farvebroderede/vævede.
9.5.1. Uddannelsesemblemer i guldbroderi.
Følgende emblemer i guldbroderi er godkendt til påsyning Søværnets uniformer.
Der indføres ikke flere uddannelsesemblemer i guldbroderi til påsyning Søværnets uniformer.

Flyver
emblem

Helikopter
Observatør

Faldskærms
emblem

Undervandsbåds
emblem

Uddannelses
emblem for
SIRIUS

Emblemet kan påsys følgende uniformsgenstande:
• Jakkeuniform, blå. Vandret påsyet midt på højre side af brystet, således at en vandret
linje gennem midten af emblemet er i højde med overkanten af brystlommen.
• Tjenesteuniform, messeuniform og bluseuniform, blå. Samme sted som for jakkeuniform, blå.
9.5.2. Uddannelsesemblemer i metal.
9.5.2.1. Danske uddannelsesemblemer i metal.
Følgende danske emblemer i metal er godkendt til bæring på Søværnets uniformer.

Flyveremblem

Helikopter
observatør

Sensor
operatør

Faldskærms
emblem
Dansk

Fritfalds
emblem

Undervandsbåds
emblem

Frømand
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Emblemer i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:
• Hvide skjorter og MTS skjorter. Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
• Sweater, kraftig og sweater, let. Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at
en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.
• Jakkeuniform, blå til anledning C og lavere. Vandret midt på højre side af brystet, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med overkanten af
brystlommen.
• Bluseuniform, blå til anledning C og lavere. Samme sted som for jakkeuniform, blå.
• Jakkeuniform, hvid og jakkeuniform, DNBR. Midt på højre lommes klap, placeret midt
over knappen.
• Bluseuniform, hvid og bluseuniform, DNBR. Samme sted som for jakkeuniform, hvid.
9.5.2.2. Udenlandske uddannelsesemblemer i metal.

Den hollandske faldskærmsvinge i metal.
Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:
• Hvide skjorter og MTS skjorter. Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
• Sweater, kraftig og sweater, let. Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at
en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.
9.5.3. Uddannelsesemblemer i farvebrodering/vævning.
Farvebroderede/vævede udgaver af uddannelsesemblemerne i pkt. 9.5.2, kan bæres på
kampuniform, MTS. Bæres på jakker, der er forsynet med velcro til navneafmærkning foran.
Emblemet påsys ca. 1 cm midt over navneafmærkningen.

Eksempel på broderet uddannelsesemblem
9.5.4. Øvrige udenlandske uddannelsestegn og emblemer.
Øvrige udenlandske uddannelsestegn og emblemer, der er erhvervet i forbindelse med tjeneste i udlandet eller modtaget som høfligheds- eller venskabsgave, vil kunne anlægges under
ophold i uniform i de respektive lande, alt efter disse landes bæringsbestemmelser.
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9.6. Buede uddannelsesærmemærker.
Bortset fra buede uddannelsesærmemærker for sundhedspersonel (Pkt. 6.4.5 og 6.4.6), er kun
”EOD” uddannelsesærmemærke godkendt til anlæggelse på Søværnets uniformer.
Ærmemærket skal placeres midt på højre overærme med mærkets overkant ca. 1 cm fra skuldersømmen.
Mærket kan påsys følgende uniformsgenstande:
Jakkeuniform, blå.
Bluseuniform, blå.
Sweater, kraftig.
Jakker og skjorter i kampuniform, MTS.

Ærmemærke for ammunitionsrydder
9.7. Udmærkelsestegn.
Søværnets personel kan bære forsvarets udmærkelsestegn, såfremt kravet for opnåelse af det
enkelte udmærkelsestegn er opfyldt.
Tegnene bæres uden underlag i en vandret række på indtil 3 mærker med 1 cm mellemrum
midt højre overærme og symmetrisk om en lodret linje gennem midten af ærmets yderside,
dog 1 cm under evt. gradtegn, kronet anker m.v.
Såfremt der erhverves flere en 3 mærker påbegyndes en ny række 1 cm under første række
efter tilsvarende retningslinjer.
Forsvarets Udmærkelsestegn kan bæres på følgende uniformsgenstande:
• Jakkeuniform, blå.
• Bluseuniform, blå.
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9.7.1 Oversigt over udmærkelsestegn.

Geværmærket

Panserkendingsmærket

Kommunikationsmærket SVN

Maskingeværmærket

Motorordonnansmærket

Kampinformationsmærket

Maskinpistolmærket

Kommunikationsmærket HRN

Skibskendingsmærket
Findes kun i
Bronze

Pistolmærket

Terrænsportsmærket

Feltskyttemærket

Flykendingsmærket

Hundeførermærket

Kampsvømmemærket

Førstehjælpsmærket
9.7.2. Udenlandske militære udmærkelsestegn, der er erhvervet i forbindelse med tjeneste
eller uddannelse i udlandet eller som høfligheds- eller venskabsgave, vil kun kunne anlægges
under ophold i de respektive lande, alt efter disse landes bæringsbestemmelser.
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9.8. Stofmærker.
Det er tilladt at bære et missionsbestemt mærke, så længe man er under pågældende mission
(også i beredskabsperioden), eller et godkendt stofmærke. Mærket må bæres på følgende
genstande:
• Sweater, kraftig. Mærket sys på lommen på venstre overærme.
• Kampuniform, MTS. Midt på lommens velcrostykke på venstre ærme på jakker og
kampskjorte.
Det er derudover tilladt at bære ét ekstra stofmærke:
• Sweater, kraftig. Mærket sys på ca. 1 cm under ovenstående mærke.
• Kampuniform, MTS. Midt på lommens velcrostykke på venstre ærme på jakker og
kampskjorte. De to mærker sættes ved siden af hinanden.

Eksempel på missionsbestemt mærke.

Royal Danish Navy – Air Controller
Kan evt. anlægges sammen med et missionsmærke.

SEARIDER
Anlægges ikke sammen med et missionsmærke.

Eksempler på godkendte stofmærker.
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9.9. Civile mærker og emblemer.
9.9.1. Mærker og emblemer.
Det er tilladt Søværnets personel at bære nedenstående mærker og emblemer på uniformen,
såfremt kravet for opnåelse af det enkelte mærke eller emblem er opfyldt.
• Idrætsmærke.
• Selvforsvarsmærke.
• Det danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers skyttemærke.
• Dansk militær Idrætsforbunds emblem.
Samt
•
•
•
•
•

et af følgende mærker eller emblemer:
Dansk Røde Kors Førstehjælpsemblem.
ASF-Dansk Folkehjælps Samaritteremblem.
Dansk Livrednings Forbunds Livredderskjold.
Dansk Svømmeforbunds Svømmemærke.
Veteranmærket.

Civile mærker og emblemer bæres på venstre overærme efter samme retningslinjer som angivet for udmærkelsestegn i pkt. 9.7 og i den ovenfor anførte rækkefølge, symmetrisk om en
lodret linje gennem midten af ærmets yderside, samt under evt. gradtegn, i en vandret række
af 3 mærker, idet de enkelte mærker sættes med 1 cm mellemrum.
9.9.2. Salgsmærker.
Søværnets personel kan efter chefens bestemmelse, på eget tjenestested, bære mærker som
sælges med justitsministeriets tilladelse på visse af årets dage, såsom:
• Valdemarsdagens flag.
• Dybbøl mærket.
• Røde kors mærke m.fl.
9.10. Stabs- og adjudantsnore.
9.10.1. Stabssnore.
Almindelige stabssnore består af to enkelte snore af forskellig længde (90 og 85 cm) i guldtrækkerarbejde, diameter 5 mm. Den korteste af snorene (85 cm) er placeret inderst, det vil
sige nærmest kroppen.
Stabssnore findes separat til bæring på henholdsvis højre og venstre side.
Galla stabssnore består foruden almindelige stabssnore af to ulige lange flettede snore i guldtrækkerarbejde. Hver snor er i den ene ende forsynet med en oprulning samt metalspids (nål)
i forgyldt tombak med anker og krone og i den anden ende fæstet sammen.
Galla stabssnore og disses oprulninger er af udseende og diameter som almindelige stabssnore. Guldtrækkerarbejdet og metalspidsernes farve er gul.
Den flettede snor er placeret inden for de almindelige stabssnore, det vil sige nærmest kroppen, og er monteret således, at den længste del sidder på rygsiden, den korteste del på brystsiden.
Snorenes ender sammenholdes med et klædestykke, hvis farve svarer til uniformen, hvortil
snorene bæres.
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Stabssnore findes dels uden, dels med en roset i guldtrækkerarbejde, til anvendelse under
skulderdistinktion henholdsvis på uniformer uden skulderstrop.
Galla stabssnore findes separat til bæring på henholdsvis højre og venstre side.

Almindelig stabssnor

Galla stabssnor

9.10.1.1. Fastgørelse.
På uniformer med skulderstropper fæstes almindelige stabssnore til undersiden af disse ved
ærmesømmen. På andre uniformer fæstes snorene på tilsvarende sted ved hjælp af en roset i
guldtrækkerarbejde i samme farve som snorene. Galla stabssnore fæstes til skulderen samme
sted som almindelige stabssnore.
• Til gallauniform føres den korte flettede snor op foran skulderen og fæstes med den
med oprulning og spids forsynede ende til den næst øverste uniformsknap. Den lange
flettede snor føres bag om skulderen frem mellem kroppen og armen, over den korte
flettede snor og fæstes med den med oprulning og spids forsynede ende til den øverste
knap.
• Til påklædning nr. 2, 3a, 4 og 5 anbringes galla stabssnorene på samme måde som beskrevet for gallauniform. Løkken på den korte flettede snor anbringes omkring løkken
på den lange flettede snor. Denne fæstes under reverset (til påsyet knap eller hægte)
lodret over rækken af uniformsknapper, (til messeuniform lodret over nederste knap, til
jakkeuniform, hvid lodret over brystlommens inderste kant) på den side hvor galla
stabssnoren bæres.

Messeuniform med gallastabssnor
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9.10.1.2. Bæringsbestemmelser.
Stabssnore bæres på højre side af:
• Chefen for H.M. Dronningens Adjudantstab.
• H.M. Dronningens Jagtkaptajn.
• Adjudanter hos H.M. Dronningen.
• Adjudanter hos medlemmer af Kongehuset med prædikat af Kongelig Højhed.
Stabssnore bæres på venstre side af:
• Adjudanter hos Forsvarsministeren.
• Adjudanter hos officerer af admirals- og generalklassen.
• Forsvarsattacheer, herunder assisterende forsvarsattacheer.
Almindelige stabssnore og adjudantsnore bæres til følgende uniformer/overtøj:
• Tjenesteuniform.
• Jakkeuniform, blå.
• Messeuniform.
• Jakkeuniform, hvid.
• Kampuniform, MTS (6a og 6b)
Stabssnore kan ligeledes bæres i udlandet til hvid skjorte, når andre nationer bærer stabssnore til hvid skjorte.
Galla stabssnore og adjudantsnore bæres til følgende uniformer:
• Gallauniform.
• Tjenesteuniform i stedet for gallauniform.
• Jakkeuniform, blå i stedet for gallauniform.
• Messeuniform, hvid.
Galla stabssnore kan anlægges til de øvrige uniformer ved særlige lejligheder, men normalt
kun efter særlig ordre eller indhentet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Galla stabssnore bæres ikke i forbindelse med overtøj, bortset fra kappen.
For officerer tjenestegørende ved H.M. Dronningens Adjudantstab, er der fastsat særlige regler
for bæring af stabssnore.
For forsvars- og assisterende forsvarsattacheers vedkommende bæres stabssnore, såvel almindelige som galla stabssnore, efter den mellem forsvarsattacheer i det pågældende lands
herskende sædvane.
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9.10.2. Adjudantsnore.
Adjudantsnoren består af 1 snor i guldtrækkerarbejde, diameter 5 mm., længde 85 cm. Guldtrækkerarbejdets farve er gul.
Adjudantsnoren anbringes på samme måde som angivet for stabssnore og kan bæres på venstre side til samme uniformer som angivet for stabssnore.
Adjudantsnore bæres af personel, der forretter tjeneste som adjudanter og ikke er nævnt under pkt. 9.11.1.2. Bæres som beskrevet i pkt. 9.11.1.2.

Adjudantsnor
9.11. Søværnets Tamburkorps.
Tamburkorpset bærer tambursnor ved befalet ceremonielle handlinger og officielle arrangementer samt under landlov.
Tambursnoren består af en blå og en bordeauxfarvet bomuldssnor flettet i en længde af 80
cm, 1 cm bred og samlet til en løkke, der bæres om venstre skulder, hvor den fastholdes ved
skuldersømmen med en tryklås.

Tambursnor
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9.12. Militærpoliti.
Militærpoliti anlægger følgende kendetegn til uniformerne:
• Rødt hueovertræk på kasket eller rundhue.
• Højrød baret.
• Flettet fløjtesnor i hvid eller grøn bomuldssnor. Fløjtesnoren bæres rundt om venstre
skulder.
• MP armbind. Armbindet bæres om venstre overærme.

Hvid fløjtesnor og MP armbind
9.13. Hvid livrem, hvid skrårem og hvide gamacher.
Hvid livrem, hvid skrårem og hvide gamacher anvendes bl.a. i forbindelse med skansevagtshonnør. Anlægges kun til blå og hvide uniformer. En nærmere beskrivelse af anvendelse fremgår af ”Bestemmelse for militær optræden i Søværnet, SOKPUB 698-520”.

Hvid livrem, hvid skrårem og hvide gamacher
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10. DEKORATIONER.
Hofmarskallatets reglement af august 2003, samt rettelse udsendt februar 2017, giver de
overordnede rammer for bæring af dekorationer, inkl. rækkefølge.
10.1. Danske dekorationer.
Danske dekorationer inddeles i:
• Ordener.
• Medaljer og Hæderstegn.
10.1.1. Ordener.
Der er 2 kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen.
10.1.1.1. Elefantordenen.
Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige ridderorden.

Elefantordenen

Bryststjerne til Elefantordenen

Samtlige insignier skal tilbageleveres ved indehaverens død.
10.1.1.2. Dannebrogordenen.
Ordenen har en storkommandørklasse og tre ordensklasser med 2. og 3. klasse, delt i hver to
grader, samt Dannebrogsordenens Hæderstegn.

Storkommandør af Dannebrogordenen og bryststjerne

Storkors af Dannebrogordenen og bryststjerne (1. Klasse)

Kommandør af 1. grad og brystkors (2. klasse)

Kommandør af Dannebrogordenen (2. klasse)
Ridder af 1. grad (3. klasse).
Bæres i krydsbånd og indgår i medaljerækkefølgen (Pkt.
10.1.2.1).
Ridder af Dannebrogordenen (3. klasse).
Bæres i krydsbånd og indgår i medaljerækkefølgen (Pkt.
10.1.2.1).
Dannebrogordenens hæderstegn.
Bæres i krydsbånd og indgår i medaljerækkefølgen (Pkt.
10.1.2.1).
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Samtlige insignier skal tilbageleveres ved indehaverens død.
10.1.2. Medaljer og hæderstegn.
Medaljer og hæderstegn omfatter forskellige former for tilkendegivelser, såsom:
• Fortjenstmedaljer.
• Mindemedaljer.
• Belønningsmedaljer.
• Erindringsmedaljer.
• Hæderstegn.
• Fortjensttegn.
• Mindetegn.
De enkelte medaljer og hæderstegn kan have flere klasser eller tildeles med og uden spænde
eller for visse med og uden krone. Medaljer og hæderstegn er oftest personlig ejendom, idet
der dog henvises til statutter for den enkelte medalje/hæderstegn.
10.1.2.1. Medaljer og hæderstegn i godkendt rækkefølge.
For nærmere beskrivelse henvises til Kongehusets hjemmeside:
LINK.

Tapperhedskorset

Forsvarets Medalje for faldne og
sårede i tjeneste (hvis tildelt faldne
indtil 2009)

Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste

Dannebrogordenens hæderstegn

(Fsv. TK) Tildeles militært og civilt personel i
forsvaret for helt ekstraordinær tapperhed
udvist under kamphandlinger eller andre risikofyldte handlinger fra 1. januar 2010.
Tildeles af Forsvarschefen. Overrækkes af
H.M. Dronningen.
(Fsv. M.F&S.) Tildeltes militært og civilt personel, der var faldet, alvorligt såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.
Tildeltes af Forsvarschefen.
(Fsv. M.F.) Tildeles militært og civilt personel
personel, der er faldet som følge af våbenvirkning, inkl. miner i kamphandlinger eller
som følge af terroristvirksomhed.
Tildeles af Forsvarschefen.
(D. Ht.) Uddeles kun i særlige tilfælde og kun
til danske statsborgere der foruden er dekoreret med Dannebrogordenen.
Tildeles af H.M. Dronningen.

Ridder af 1.grad af Dannebrogordenen/ Ridder af Dannebrogordenen.

(R.1/R.)
Tildeles af H.M. Dronningen.

Fortjenstmedaljen i guld

(F.M.1.)
Tildeles af H.M. Dronningen.
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Medaillen Ingenio et Arti
Prins Henriks Mindemedaille
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans
Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag
Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag
Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års
fødselsdag
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års
Regeringsjubilæum
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans
Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992
Mindemedaljen i anledning af 100årsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel
Kong Frederik den IX.s mindetegn
Kong Frederik den IX.s mindemedalje
Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel
Dronning Ingrids Mindemedaille
Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark
Den kongelige Belønningsmedaille
m/ inskription eller spænde.

(B.M.1.* m. inskrip.)
Tildeles af H. M. Dronningen.

Medaljen for ædel dåd

(M.f.æ.D.) Uddeles når både den reddede og
den reddende har været i yderste livsfare, og i
særdeleshed når flere i forening reddes.
Tildeles af H. M. Dronningen.

Medaljen for druknedes redning
Forsvarets medalje for Tapperhed

(Fsv.M.T.) Tildeles militært og civilt personel i
Forsvaret, der under kamphandlinger eller
over for terroristvirksomhed har ydet en heltemodig og tapper indsats.
Tildeles af Forsvarschefen.

Fortjenstmedaljen i sølv

(F.M.2.)
Tildeles af H.M. Dronningen.

Den kongelige belønningsmedaille

(B.M.1*.) (sølvforgyldt med krone).
Tildeles af H.M. Dronningen.

Den kongelige belønningsmedaille

(B.M.1.) (sølvforgyldt uden krone).
Tildeles af H.M. Dronningen.
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Den kongelige belønningsmedaille

(B.M.2*.) (sølv med krone).
Tildeles af H.M. Dronningen.

Den kongelige belønningsmedaille

(B.M.2.) (sølv uden krone).
Tildeles af H.M. Dronningen.

Kong Christian den X.s erindringsmedaille for deltagelse i krigen 1940-45
Kong Christian den X.s frihedsmedalje
(M.f.u.Lt.) Tildeles ganske særligt fortjente
piloter og andre Besætningsmedlemmer, som
har ydet et fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en såMedaljen for udmærket lufttjeneste dan lang og særlig lufttjeneste eller ved en
enkelt lejlighed under overordentligt kritiske
forhold at have vist fremragende tjeneste i
luften.
Tildeles af H. M. Dronningen.
(Fm.M.) Tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig
indsats, eller gennem handling har ydet en
Forsvarsministerens Medalje
frygtløs indsats eller er blevet alvorligere skadet, invalideret eller omkommet.
Tildeles af Forsvarsministeren.
(Fsv.M.F&S.) Tildelt militært og civilt personel,
Forsvarets Medalje for faldne og
der er faldet, alvorligt såret eller invalideret i
sårede i tjeneste (hvis tildelt sårekamphandlinger eller som følge af terroristde)
virksomhed.
Tildelt af Forsvarschefen.
(Fsv.M.S.) Tildeles militært og civilt personel i
Forsvaret, der er alvorligere såret eller invaliForsvarets Medalje for Sårede i
deret som følge af våbenvirkning, inkl. miner,
Tjeneste
i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed.
Tildeles af Forsvarschefen.
(Fsv.M.F.T.) Tildeles militært og civilt personel
Forsvarets Medalje for Fremrageni Forsvaret, der har ydet en ekstraordinær
de Tjeneste
indsats.
Tildeles af Forsvarschefen.
(Ht.S.) Tildeles ansatte i søetaten eller ved
orlogsværftet for hhv. 40 og 25 års god tjeneHæderstegnet for god tjeneste ved
ste ved forsvaret.
søetaten
40: Påhæftet et egeblad.
Tildeles af H. M. Dronningen.
(Ht.H.) Tildeles ansatte i hæren for hhv. 40 og
Hæderstegnet for god tjeneste ved
25 års god tjeneste ved forsvaret.
40: Påhæftet et egeblad.
hæren
Tildeles af H. M. Dronningen.
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Hæderstegnet for god tjeneste ved
flyvevåbnet

Forsvarets hæderstegn for god tjeneste

Hjemmeværnets Fortjensttegn

Forsvarets Medalje

Forsvaret Medalje for Fortjenstfuld
Indsats
Forsvarets Medalje for International Tjeneste (i den rækkefølge de
er modtaget)

Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009

Redningsberedskabets medalje

Redningsberedskabets Medalje for
International Tjeneste

Fortjensttegn for 40 års tjeneste i
Forsvarets reserve/Fortjensttegnet
for god tjeneste i Forsvarets reserve

(Ht.F.) Tildeles ansatte i flyvevåbnet for hhv.
40 og 25 års god tjeneste ved forsvaret.
40: Påhæftet et egeblad.
Tildeles af H. M. Dronningen.
(F.Ht.) Tildeles ansatte i Forsvarsministeriet
eller visse dette underlagte myndigheder for
hhv. 40 og 25 års god tjeneste ved forsvaret.
40: Påhæftet et egeblad.
Tildeles af H.M. Dronningen.
(Hjv.Ft.)Tildeles for særlig fortjenstfuld indsats.
Tildeles af H. M. Dronningen.
(Fsv.M.) Tildeltes militært og civilt personel i
Forsvaret, der havde udført en for Forsvaret
fortjenstfuld indsats uden for Kongerigets
grænser.
Tildelt af Forsvarschefen
(Fsv.M.3) Tildeles militært og civilt personel i
forsvaret, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats.
Tildeles af Forsvarschefen.
(Fsv.M.I.T) Tildeles militært og civilt personel i
Forsvaret, der har ydet en international fortjenstfuld indsats for forsvaret.
Tildeles af Forsvarschefen.
(Fsv.M.I.T. 48-09) Tildeles danske militære og
civile personer, der har ydet en fortjenstfuld
international indsats for Danmark i perioden
1948 - 2009.
Tildeles af Forsvarschefen for tidligere udsendte i Forsvarsministeriets ressort.
(R.B.) Tildelt ansatte, værnepligtige og frivillige der har udført en fortjenstfuld humanitær
indsats uden for Danmarks grænser.
Ophævet. Tildelt af direktøren for Beredskabsstyrelsen.
(R.M.I.T.) Tildeles ansatte, værnepligtige og
frivillige i redningsberedskabet, der har udført
en fortjenstfuld humanitær indsats uden for
Danmarks grænser. Kan Efter ansøgning desuden tildeles personer udsendt i perioden
1948 til 1. marts 1991.
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.
(Ft.Fsv.R) Medaljen tildeles for hhv. 40 og 25
års tjeneste i forsvarets reserve. Begge fortjensttegn kan ikke bæres samtidig.
Tildeles af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
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(Hjv.Jub.) Tildelt personer der 1. april 1999
havde gjort tjeneste i Hjemmeværnet siden
Hjemmeværnets Jubilæumsmedalje
start.
Tildelt af Chefen for Hjemmeværnet.
(Hjv.60/50/40/25.) 60: påhæftet to egeblade
af guld, 50: påhæftet et egeblad af guld, 40:
Hjemmeværnets 60, 50, 40 og 25påhæftet et egeblad af sølv.
Tildeles for antal års frivillig tjeneste i hjemårstegn
meværnet.
Tildeles af Chefen for Hjemmeværnet.
Hæderstegnet for god tjeneste i
(Ht.RB.50/40/25) 50: påhæftet et egeblad af
Redningsberedskabet 50,40 og 25
guld, 40: påhæftet et egeblad af sølv. Tildeles
år.
for antal års tjeneste.
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.
Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet
Redningsvæsenets 100-års jubilæumsmedalje
Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns
brandvæsen
Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg
brandvæsen
Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet
Galatheamedaillen
Koreamedaillen
Dansk Røde Kors’ hæderstegn
Dansk Røde Kors’ fortjensttegn af 1. grad
Dansk Røde Kors’ fortjensttegn
Dansk Røde Kors’ medalje
Dansk Røde Kors’ mindetegn for hjælp til syge og sårede i krigen i Finland 1939-40
Dansk Røde Kors’ mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-45
Dansk Røde Kors’ mindetegn for deltagelse i krigsfangeudvekslingen i Korea
Beredskabs-Forbundets hæderstegn
Reserveofficersforeningen i Danmarks hæderstegn

(R.O.Ht.) Tildeles for indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for Reserveofficersforeningen i Danmark i særdeleshed.

Fredsprismedaljen

(F.P.M.)

(N.B.B.M.1.-3.) Tildeles for internationalt
fredsindsats i fredsbevarende oprationer/internationalt fredsarbejde.
(The Nordic Blue Berets).
De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Hæderstegn
The Nordic Blue Berets Medal of
Honour

Dansk Militært Idrætsforbunds
Hæderstegn

(D.M.If.Ht.) Tildeles personer, der har gjort
sig ganske særlig fortjent af den frivillige
idræt i forsvaret.

Danmarks Turistråds Hæderstegn
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Håndværksrådets Hæderstegn
10.1.3. Bæringsbestemmelser.
10.1.3.1. Generelt.
Danske dekorationer (undtagen ordenstegnene for storkors, kommandør og kommandør af 1.
grad) bæres i krydsbånd.
Har man flere dekorationer bæres de ved siden af hinanden i en vandret række på venstre side
af brystet på højde med reversets knaphul og så tæt, at de dækker lidt ind over hinanden, og
således at krydsbåndet på den inderste dekoration længst til højre (nærmest brystets midte)
ligger over ordensbåndet nærmest til venstre.
Dekorationerne placeres således, at den inderste, længst til højre værende dekoration ikke
kommer til højre for midten af brystet.
Overkanten af båndene placeres således:
• Gallauniform. Umiddelbart under øverste knap.
• Tjenesteuniform, jakkeuniform, blå, jakkeuniform, hvid og jakkeuniform, DNBR. På højde med reversets knaphul.
• Bluseuniform, blå, bluseuniform, hvid og bluseuniform, DNBR. Midt mellem skuldersøm
og nederste punkt i bluseudskæringen.
10.1.3.2. Miniaturedekorationer.
Miniaturedekorationer kan bæres til messeuniform, hvid, dog kan kommandørkors, kommandørkors af 1. grad, storkors af Dannebrogordenen og
Elefantordenen aldrig bæres ”en miniature”.
Når Hendes Majestæt Dronningen eller Hans Kongelige Højhed Prinsen (eller evt. Regenten) er
til stede, eller ved officielle galla- og festforestillinger i Det Kgl. Teater, bæres altid store dekorationer.
Til messeuniform, blå bæres kun miniaturedekorationer, såfremt det fremgår af invitationen,
at dekorationer anlægges. Ellers bæres ordensspænde.
Miniaturedekorationer bæres i den indbyrdes officielle rækkefølge fra højre mod venstre i en
vandret række på venstre sides revers med dekorationsbåndet på højde med reversets knaphul.
10.1.3.3. Ordenstegnet til kommandør af Dannebrogordenen.
Ordenstegnet bæres i bånd om halsen:
• Gallauniform og jakkeuniform, hvid. Således at korset og en antydning af båndet hænger frem ved kravens sammenhægtning.
• Tjenesteuniform, jakkeuniform, blå og jakkeuniform, DNBR. Således at båndet er indenfor skjorteflippen, men udenfor slipset og korset hænger umiddelbart over slipsets
knude.
• Messeuniform. Således at båndet er indenfor skjorteflippen, men under sløjfen med
korset og en del af båndet hængende frem under slipsets sløjfe.
Bæres flere end et kommandørkors, kan andre kommandørkors bæres i kommandørkrydsbånd
i en vandret række på højre side af brystet. Kommandørkorsene bæres i samme højde som
angivet for dekorationer og i den indbydes officielle rækkefølge fra venstre til højre.
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10.1.3.3.1. Brystkors og storkorsstjerne.
Brystkors til kommandørkors af 1. grad og storkorsstjerne til storkorsriddere bæres midt på
venstre side af brystet, omtrent i højde med hjertet.
10.1.3.3.2. Storkorsbånd og ordenskæder.
Storkorsbåndet, der kun bæres til gallauniform, bæres fra højre skulder til venstre hofte. Båndet bæres under evt. epauletter, sabelgehæng, bandoler til dolk og krave til paradeuniform. Til
messeuniform bæres båndet under messejakken.
På Dannebrogordenens ordens- og højtidsdage (28. januar, 15. april, 28. juni samt Hendes
Majestæt Dronningens fødselsdag) bæres ordenskæder i stedet for storkorsbånd. Ordenskæder
bæres om halsen hvilende på begge skuldre under evt. epauletter.
10.1.3.4. Mindetegn.
Kong Christian X's mindetegn bæres på venstre side af brystet neden for såvel danske som
udenlandske officers- og ridderkors samt bryststjerner.
10.1.3.5. Ordensspænde til uniform
Ordensspænde består af et eller flere 27 mm brede ordensbånd monteret enkeltvis eller ved
siden af hinanden omkring et 10 mm højt stift materiale, ofte et metalspænde, og anbragt i
den officielle rækkefølge i en eller flere rækker efter behov. Til Søværnets uniformer passer det
bedst med max. 3 bånd i hver række.
Afstanden mellem rækkerne skal være ca. 1 mm.
Ordensspænde bæres på venstre side af brystet, således at øverste eller eneste rækkes overkant bæres i samme højde som angivet for dekorationer (Pkt. 10.1.3.1).

Eksempel på ordensspænde.
10.2. Udenlandske dekorationer.
Brystbånd til udenlandske dekorationer (ridder- og officerkors samt medaljer og hæderstegn)
knyttes som danske ordensbånd og de nævnte dekorationer bæres i øvrigt på samme måde
som de tilsvarende danske dekorationer.
10.2.1. Rækkefølge for udenlandske dekorationer.
Udenlandske dekorationer bæres altid efter danske dekorationer og i følgende rækkefølge fra
højre til venstre, idet dekorationer til højere grad går forud for dekorationer til lavere grad:
• Svenske dekorationer.
• Norske dekorationer.
• Finske dekorationer.
• Islandske dekorationer.
• Andre udenlandske dekorationer i den orden, de er modtaget.
Flere dekorationer fra samme land bæres i den dér fastsatte indbyrdes rækkefølge.
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10.2.2. Udenlandske kommandørkors.
Udenlandske kommandørkors bæres på samme måde som Dannebrogordenens kommandørkors. Hvis et udenlandsk kommandørkors bæres sammen med Dannebrogordenens kommandørkors, skal Dannebrogordenens kommandørkors bæres ovenpå det udenlandske.
Der bør normalt ikke bæres mere end to kommandørkors om halsen.
Bæres flere kommandørkors, kan øvrige bæres i kommandørkrydsbånd i en vandret række på
højre side af brystet. Den inderste, længst til venstre værende dekoration må ikke placeres til
venstre for midten af brystet.
Kommandørkorsene bæres i samme højde som angivet for dekorationer og i den indbydes officielle rækkefølge fra venstre til højre.
10.2.3. Udenlandske bryststjerner.
Udenlandske bryststjerner, der hører til storkorsgrad, storofficersgrad eller kommandør af 1.
grad, bæres på venstre eller højre side af brystet efter den pågældende ordens statutter.
Udenlandske bryststjerner, der skal bæres i venstre side sammen med en dansk, bæres under
den danske i indbyrdes officiel rækkefølge.
10.2.4. Tilladelse til anlæggelse af udenlandske dekorationer.
Godkendte ordener, hæderstegn og fortjensttegn kan efter tildelingen umiddelbart bæres.
Oversigt over godkendte ordenstegn og lignende fremgår af Kongelig Dansk Hof- og Statskalender.
Herudover er der ved kongelige resolutioner givet danske statsborgere tilladelse til uden ansøgning at anlægge og bære følgende udenlandske medaljer:

NATO Medalje, Meritorious Service

NATO Medalje, Former Yugoslavia

NATO Medalje, Kosovo

NATO Medalje, Makedonien

NATO Medalje, Article 5, Eagle Assist

NATO Medalje, Article 5, Active Endeavour
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NATO Medalje, Non Article 5, Balkan

NATO Medalje, Non Article 5, Isaf, Pakistan, Amis, Ntm-Iraq, Africa

The European Community Monitor Mission Service Medal

International Conference Former Yugoslavia

United Nations Emergency Force Medal

United Nations Medal

United Nations Mission Bar

Fortjenstkors Nijmegen Medalje

Ordonnans Nijmegen Medalje

10.2.5. Ikke godkendte udenlandske ordener m.v.
Ikke godkendte ordener, hæderstegn og fortjensttegn må kun bæres efter ansøgning jf. nedenstående retningslinjer:
• Personel, der er dekoreret med en Dannebrogorden, skal ansøge H.M. Dronningen om
bæretilladelse. Ansøgningen sendes via Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
• Personel, der ikke er dekoreret med en Dannebrogorden, skal ansøge Forsvarsministeriets Personalestyrelse om bæretilladelse.
I ansøgningen skal det fremgå, hvilken medalje eller dekoration, der søges om bæretilladelse
til, hvornår den er tildelt, samt årsagen til tildelingen.
Der skal desuden vedlægges en farvekopi af diplom/patent og medaljens for- og bagside.
10.2.6. Udenlandske anerkendelser.
Udenlandske anerkendelser givet for særlig indsats, tildeles f.eks. som et ordensspænde, hvor
der ikke medfølger en orden eller medalje. Anerkendelser betragtes ikke som officielle dekorationer.
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•
•
•

Ved tildeling af flere ordensspænder placeres de i tildelingsrækkefølge fra midten af
uniformen og udefter.
Ordensspændet bæres på venstre side, ca. 3 cm under officielle ordensspænder, eller
tilsvarende.
Ordensspænder bæres ikke, når der er anlagt ordner og medaljer.

Der skal ikke ansøges om bæringstilladelse til udenlandske anerkendelser, idet de ikke betragtes som officielle dekorationer.
11. IKRAFTTRÆDEN.
Denne bestemmelse træder i kraft ved offentliggørelsen på DokumentCenter.
12. SAGSBEHANDLENDE ENHED.
Søværnskommandoens Ledelsessektion (SVK LE) er ansvarlig for denne
bestemmelse.

MIKAEL A. J. BILL
kommandør
Stabschef i Søværnskommandoen
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