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UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HJEMMEVÆRNET (UBHJV) 

 

Erstatter: 

HJKBST 403-001 af OKT 2019.  

 

 

1. Gyldighedsområde 

Denne bestemmelse gælder for Hjemmeværnets myndighedsområde og er gældende for 

frivillige, personel af reserven samt fastansatte.  

 

2. Ikrafttræden 

15. marts 2021. 

 

3. Andet 

Bestemmelserne kan placeres på Internettet. 

 

Uniformsbestemmelser for Hjemmeværnet er et dynamisk dokument, der opdateres efter 

behov – eksempelvis som følge af justeringer i de tre værns uniformsbestemmelser eller ved 

introduktion af nye uniformsgenstande. Forslag til justeringer eller rettelser fremsendes ad 

kommandovejen i rådsorganisationen. Med den kommende implementering af uniformssy-

stem M/21 samt implementering af anbefalingerne fra projektgruppe ”Synlig anerkendelse” 

forventer Hjemmeværnskommandoen behov for en større revision af uniformsbestemmel-

serne i 2022.  

 

 

Jens Post 

 

Hjemmeværnets chefsergent 

 

Værnschefsergent 
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1. GENERELLE BESTEMMELSER  

 

1.1. Formål. 

Uniformen viser soldatens tilhørsforhold til Hjemmeværnet. Uniformen anvendes såvel ved 

myndighedsudøvelse som repræsentativt og udgør derfor altid en del af Hjemmeværnets 

ansigt udadtil. Den skal derfor altid bæres værnmæssigt ensartet, korrekt og præsentabelt.  

 

Formålet med nærværende uniformsbestemmelser er således at sikre en ensartet og pas-

sende bæring af uniformen under videst mulig hensyntagen til moderværnenes uniformsbe-

stemmelser.   

 

1.2. Gyldighedsområde. 

Denne bestemmelse gælder over alt, hvor uniformer bæres og omfatter alt personel tjene-

stegørende i Hjemmeværnet. Bestemmelsen er således gældende for frivillige, personel af 

reserven og fastansatte i Hjemmeværnets struktur. Både mellem og inden for de forskellige 

personelkategorier vil der være forskel på, hvilket uniformer mv. som er tildelt. Forhold om-

kring Totalforsvarsstyrken fastlægges senere. 

 

Uagtet at bestemmelsen søger at dække flest mulige forhold på uniformsområdet, vil der 

forventeligt være forhold eller situationer, som ikke fremgår af bestemmelsen. I de situatio-

ner er det et chefansvar at fastlægge tilgangen i forhold til den ånd, som generelt er beskre-

vet vedrørende Hjemmeværnets anvendelse af uniformer, mærker mv. 

 

1.3. Uniformssystemer i Hjemmeværnet.  

Hjemmeværnets uniformssystem består af kampuniformsystem M/11 MTS samt 

 

 Garnisonsuniform M/69 (Hærhjemmeværnet). 

 Tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet). 

 Stationsuniform M/72 (Flyverhjemmeværnet). 

 Flyveruniform (Flyverhjemmeværnet).  

 

1.4. Soignering. 

Personlig soignering har historisk set altid været en folkelig forventning, når uniformer bæ-

res.   

 

Hår samles i knude, fletning eller hestehale i nakken, når håret har en sådan længde, at en 

af ovenstående tre muligheder kan anlægges. 

 

Hår og skæg tilpasses efter den operative situation, så våben og udrustning kan anvendes 

efter forskrifterne og sikkerhedsmæssigt korrekt.  Anlagt skæg bør være plejet og trimmet. 

Såfremt skæg ikke er anlagt, bør man være barberet ved tjenestestart.  

 

1.5. Generelle bæringsbestemmelser. 

Enhver, der bærer uniform, har pligt til at efterleve gældende uniformbestemmelser såvel i 

som uden for tjenesten.  

 

Officerer og befalingsmænd i Hjemmeværnet har pligt til at kontrollere, at deres undergivne 

bærer uniformen i overensstemmelse med gældende uniformbestemmelser.  

 

Uniformsbærende personel skal sikre, at den udleverede uniforms vedligeholdelsestilstand er 

den bedst mulige. Ødelagte eller slidte uniformsgenstande byttes snarest. Hovedbeklædning 

skal bæres udendørs, medmindre andet er beordret. Hovedbeklædning kan aflægges under 
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transport i bil, bus, tog, færger, fly samt på knallert, motorcykel eller på cykel, når der bæ-

res hjelm. 

 

Civile beklædningsgenstande må ikke bæres synligt sammen med udleverede uniformsgen-

stande, medmindre der er tale om sikkerhedsudstyr, fx cykelhjelm og styrthjelm.   

Når flere personer i uniform er til stede i officielle anledninger efter ordre eller invitation, 

skal de være ensartet påklædt. Instruks om påklædning gives af den, der beordrer deltagel-

sen eller af ældste deltagende officer eller befalingsmand. 

 

1.6. Bæring af uniform i udlandet. 

Ved tjenesterejser såvel som deltagelse i øvelser og/eller konkurrencer, henvises der til 

HJVBST 800-200, ”Rejser til og besøg fra udlandet”. Bestemmelsen fastsætter retnings-

linjer for rejser i udlandet. Besøgsanmodning fremsendes normalt af myndigheden (for Hær-

hjemmeværnet evt. af hærhjemmeværnsdistrikterne) til Joint Movement and Transportation 

Organisation (JMTO) senest 6 uger før gennemførelse. 

 

1.7. Selvindkøb. 

Godkendte selvindkøbte uniformsgenstande til kampuniformssystemet MTS M/11, kan bæres 

i stedet for de udleverede genstande. Selvindkøbte uniformsgenstande skal altid leve op til 

samme vedligeholdelses- og rengøringsstandarder som udleverede uniformsgenstande. Det 

pålægges den enkelte at kunne dokumentere, at selvindkøbte uniformsgenstande lever op 

gældende krav om sikkerhed og kvalitet. Godkendte selvindkøbte uniformsgenstande skal 

være i et MTS-sløringsmønster svarende til det udleverede.  

 

Soldaten må anvende nedenstående uniformsgenstande, der er indkøbt for egne midler, 

såfremt farve, sløring, brandegenskaber og kvalitet som minimum svarer til det af Hjemme-

værnet udleverede.  

 

 Jakker, herunder regnjakker. 

 Bukser. 

 Kampskjorte. 

 Handsker. 

 Støvler. 

 

Yderpåklædning skal påsættes dansk udleveret navnebånd, gradstegn og nationalitets- 

afmærkning med samme placering som på udleverede MTS M/11 uniformgenstande.  

 

Det er ikke tilladt at anvende selvindkøbt udrustning til beskyttelsesudrustning. Beskyttel-

sesudrustning defineres som hjelm og TYR med beskyttelsesplader. Hvor der er krav om 

insektbehandling af uniform, er det ikke tilladt at anvende tilsvarende selvindkøbte jakker og 

bukser. Selvindkøbte støvler skal have et skaft på minimum 6 tommer (12,25 cm), være 

brune og have snører.   
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Figur 1.01. Soldat med anlagt TYR og Cobra-hjelm M/12 

 

Når nyt kampuniformssystem implementeres, vil tilladelsen til at indkøbe og bære kampuni-

formsgenstande for egne midler blive genovervejet. Selvindkøbte udrustningstasker til TYR 

vil indtil videre kunne anvendes, under forudsætning af de ikke beskadiger TYR-sættet.  
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2. KAMPUNIFORMSYSTEM MTS M/11 

Kampuniformssystemet MTS M/11 består af en MTS M/11, almindelig model og en let model. 

Herefter benævnes de to modeller ALM og LET. Kapitlet omhandler kun synlig yderpåklæd-

ning. Vedrørende anvendelse af MTS M/11 som paradepåklædning se pkt. 9.  

 

2.1. Baret. 

Baret anlægges i forbindelse med bæring af MTS M/11 Kampuniform samt garnisonsuniform 

M/69 og stationsuniform M/72. For Marinehjemmeværnet anlægges baret som udgangs-

punkt kun til Tjenesteuniform. 

    

Baret anvendes i Hjemmeværnet med følgende farver således: 

 

Mørkeblå 

- Marinehjemmeværnet, fast personel og personel af reserven ved 

Søværnet tjenestegørende ved Hjemmeværnet.  

- Ansat personel og personel af reserven ved 

føringsstøttetropperne tjenestegørende ved Hjemmeværnet. 

Mellemgrøn 

- Hærhjemmeværnet. 

- Ansat personel og personel af reserven ved ingeniør-, logistik- og 

efterretningstropperne tjenestegørende ved Hjemmeværnet. 

Blå 
- Flyverhjemmeværnet, ansat personel og personel af reserven fra 

Flyvevåbnet tjenestegørende ved Hjemmeværnet. 

Sort 
- Ansat personel og personel af reserven fra kamptropperne og 

artilleriet til tjeneste ved Hjemmeværnet. 

Lyseblå - Personel til tjeneste ved udsendte FN-enheder. 

 

Baret bæres med silkebåndets sløjfe midt i nakken og således, at læderkanten ligger vandret 

over panden, parallelt med og 1-2 cm over øjenbrynene og baret- eller tjenestestedsmærke 

over venstre øje. Pulden trækkes til højre, således at den falder mod højre øre.  

 

2.2. MTS M/11 Kampuniformssystem. 

Kampuniformssystemet består af mange genstande. Nedenfor nævnes synlige uniformsgen-

stande: 

 

 MTS M/11 jakke, ALM og LET. 

 MTS M/11 bukser, ALM og LET. 

 MTS M/11 regnjakke og regnbukser. 

 MTS, skjorte (eller M/84-skjorte, grøn) med korte* og lange ærmer. 

 Kampskjorte M/11*. 

 T-shirt, Olivengrøn. 

 Undertrøje, korte ærmer, ørken*. 

 Undertrøje, lange ærmer, ørken*.  

 Undertrøje, lang, uld, olivengrøn*. 

 Bælte, M/84 sort. 
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 Bælte, blødt, M/12, PICO*. 

 Brune og sorte støvler. 

 Baret. 

 Hue, felt M/11. 

 Hue, vinter M/84. 

 Hjelmhue. 

 Handsker. 

 Arbejdshandsker. 

 Seler, M/96. 

 

For Marinehjemmeværnet:  

• Sweater, mørkeblå/sort (Marinehjemmeværnet)/pullover, let, v-hals, sort*. 

• Cap, Marinehjemmeværnet. 

 

For Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet: 

• M/84 sweater 

• Cap, MTS 

 

*) Såfremt tildelt/udleveret. 

 

2.2.1. Sammensætning af MTS M/11 uniformssystem. 

MTS M/11 kan sammensættes på tværs af ALM og LET. MTS jakker, MTS skjorte og swea-

ter/pullover må anvendes som synlig yderpåklædning.  MTS kampskjorte må alene anvendes 

som synlig yderpåklædning ved operative indsættelser, i skyde- og øvelsesterræner ved an-

lagt TYR samt fartøjstjeneste, medmindre opgavebestemmelser fastlægger andet.  

 

2.2.2. MTS yderpåklædning.  

 

 

Figur 201: Yderpåklædning. 
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2.2.3. Bæring af navnebånd1 og gradstegn på MTS yderpåklædning. 

 

 

Figur 202: På skjorte MTS bæres navnebånd på høj-

re side samt gradstegn på begge skuldre. 

 

 

Figur 203: På MTS jakke, ALM og LET bæres navne-

bånd på højre side af brystet, samt gradstegn på 

midten. 

 

 

Figur 204: På MTS kampskjorte bæres navnebånd på 

højre ærmelommes overfald og gradstegn på venstre 

ærmelommes overfald. 

 

 

Figur 205: I Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet anlæg-

ges gradstegn på venstre side af MTS bukser i sammenhæng med 

skjorte, der også har gradstegn anlagt. 

 

                                           
1 Supplerende beskrivelse af anvendelse af navnebånd fremgår af pkt. 4.9. 
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2.2.4. Bæring af hovedbeklædning. 

Hovedbeklædning anlægges som udgangspunkt altid, når man færdes i det frie, medmindre 

andet er befalet. Baret og Cap kan anvendes under al tjeneste i Hærhjemmeværnet og Fly-

verhjemmeværnet. For Marinehjemmeværnet gælder dog, at Cap (MHV) som udgangspunkt 

anlægges til MTS M/11.  

 

Hjelmhue, felthue og vinterhue anvendes hovedsagelig som hovedpåklædning under feltfor-

hold, i skyde- og øvelsesterræner, skydebaner, medmindre opgavebestemmelser eller opga-

veløsning fordrer andet. For frivilligt personel i Flyverhjemmeværnet kan der endvidere bæ-

res skråhue til MTS, såfremt denne er selvanskaffet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 206: Bæring af baret, Cap, felthue, hjelmhue 

 samt vinterhue. 

 

2.2.5. Snøring af bukseben til støvle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 207: Bukseben snøres til støvleskaftets top under parade.  

Under andre forhold kan soldaten vælge at snøre buksebenene  

lidt over støvlevristen. 
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2.2.6. Bæring af MTS M/11 regntøj.  

 

 

Figur 208: Bæring af regntøj M/11. 

 

2.2.7. Bæring af synlige undertrøjer, sweater og skjorter til MTS jakker M/11. 

 

 

Figur 209: Seks typer, der må anvendes synligt sammen 

med MTS M/11 jakke, ALM og LET. 

 

2.2.8. Bæring af synlige bælter til MTS M/11 uniform. 

 

 

Figur 210: Der må anvendes sort M/84 bælte, M/12 bælte eller Hjemmeværnets bælte i 

MTS bukser.  
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Hjemmeværnets bælte har til formål at angive tilhørsforholdet for frivilligt personel i Hjem-

meværnet. Hjemmeværnsbæltet er et bælte, der kan anlægges i stedet for sort, M/84-bælte 

eller M/12-bælte. Hjemmeværnsbæltets anskaffes lokalt og ved selvindkøb. Alt frivilligt per-

sonel i Hjemmeværnet har ret til at bære Hjemmeværnsbæltet. Frivillige kan ikke bære bæl-

ter fra et tidligere tjenesteforhold fra eksempelvis Hæren. 

 

Fast personel samt personel af reserven kan anlægge bælte fra deres respektive stamregi-

menter i Hæren. Fast personel samt personel af reserven fra Flyvevåbenet kan bære Stati-

onsbælte. Bæltet kan bæres synligt ved anvendelse af skjorte. Bæltet bæres således, at 

spændet sidder i venstre side med lukkeremmenes spidser vendende bagud. Seler kan an-

vendes i stedet for bælte, dog ikke som yderpåklædning. 

 

2.2.9. Opsmøg af ærmer på MTS jakke LET, skjorte og kampskjorte. 

Skjorte og jakke kan bæres med nedrullede eller opsmøgede ærmer. De opsmøgede ærmers 

opslag skal være ca. manchettens bredde eller fire fingersbredder således, at underkanten 

er over og fri af albueleddet.   

 

 

Figur 211: Opsmøg af ærme på MTS jakke, LET, kampskjorte og skjorte. 

 

2.2.10. Bæring af refleksbind. 

 

 

Figur 212: Bæring af refleksbind fra solnedgang  

til solopgang og i usigtbart vejr. 

 

2.2.11. Supplerende bemærkninger.  

 Hjemmeværnets bælte kan anskaffes for egen regning og anlægges.  

 Det er tilladt i bælte at bære en sort, brun eller grøn webbing- eller læderskede til kniv, 

tool og lignende.  

 MTS jakke ALM og regntøj kan bæres over evt. (selvindkøbt) idrætstøj.  
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3. GRADSTEGN OG ANDEN DISTINKTIONERING 

Formålet med distinktionering er at vise militært personels grad i den militære rækkefølge 

samt specialister og personel med særlige funktioner. 

 

3.1. Officersgruppen. 

Gradstegn broderet for officerer. 

 

GRADSTEGN Hæren  Søværnet  Flyvevåbnet 

GENERAL 

ADMIRAL 

GENERAL 

 

  
 

GENERALLØJTNANT 

VICEADMIRAL 

GENERALLØJTNANT 

 

 

 

GENERALMAJOR 

KONTREADMIRAL 

GENERALMAJOR   

 

BRIGADEGENERAL 

FLOTILLEADMIRAL 

BRIGADEGENERAL 
 

 

 

OBERST 

KOMMANDØR 

OBERST 
   

OBERSTLØJTNANT 

KOMMANDØRKAP-

TAJN 

OBERSTLØJTNANT 

 

  

 

MAJOR 

ORLOGSKAPTAJN 

MAJOR 

 

  

 

KAPTAJN 

KAPTAJNLØJTNANT 

KAPTAJN 

 

  

 

PREMIERLØJTNANT 
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3.2. Sergentgruppen. 

 

3.2.1. Hjemmeværnets chefsergent og myndighedsbefalingsmænd. 

 

FUNKTION  FUNKTIONSTEGN 

HJEMMEVÆRNETS CHEFSERGENT (HJVCSG) 

(Værnschefsergent) 

 

 

 
REGIONSCHEFSERGENT  

(Ved landsdelsregioner)  

 

 

 MARINEHJEMMEVÆRNETS CHEFSERGENT  

Foto  tilgår 

FLYVERHJEMMEVÆRNETS CHEFSERGENT  

 

Skolebefalingsmanden (ved Hjemmeværnsskolen) afmærkes som regionschefsergent, Mari-

nehjemmeværnets chefsergent eller Flyverhjemmeværnets chefsergent afhængigt af værns- 

tilhørsforhold. 

  

3.2.2. Grads- og funktionstegn MTS, vævet for sergentgruppen. 

 

GRADSTEGN HÆREN SØVÆRNET 

 

FLYVEVÅBNET 

 

CHEFSERGENT 

  

 

SENIORSERGENT 

 

 

 

 

LØJTNANT 

 

  

 

SEKONDLØJTNANT 
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OVERSERGENT 

 

 

 

 

SERGENT 

 

 

Foto tilgår  SERGENT (under 

12 måneders tje-

neste) 
 

 

 

3.3. Manuelt niveau. 

 

3.3.1. Gradstegn MTS, vævet for konstabelgruppen. 

 

GRAD HÆREN SØVÆRNET FLYVEVÅBNET 

KORPORAL  

  

Foto tilgår 
 

OVERKONSTABEL af 

1. grad 

MARINESPECIALIST 

FLYVERSPECIALIST    

OVERKONSTABEL 

MARINE-

OVERKONSTABEL 

FLYVEROVERKON-

STABEL 
 

  

KONSTABEL 

MARINEKONSTABEL 

FLYVERKONSTABEL 
   

OVERKONSTABEL af 

1. grad, OVERKON-

STABEL og KONSTA-

BEL, som menig-

gruppefører   

 

3.3.2. Gradstegn MTS, vævet for sergentelever og menig gruppefører. 

 

SERGENTELEV (HÆREN) 
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MENIG-GRUPPEFØRER  

 
 

3.3.3. Senior Grade. 

  

Hærhjemmeværnet Marinehjemmeværnet Flyverhjemmeværnet 

Billede tilgår 

  

 

Billede tilgår 

Senior Grade i Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet er under overvejelse.  

 

3.3.4. Hjemmeværnsspecialister. 

 

Hjemmeværnsspecialist 1 

 

Hjemmeværnsspecialist 2 

 

 
 

Specialistdistinktioner bæres sammen med kompetenceafmærkning for specialister i Hjem-

meværnet (se pkt. 4.15).  

  

3.3.5. Menigdistinktioner i Hjemmeværnet. 

   

Hærhjemmeværnet Marinehjemmeværnet Flyverhjemmeværnet 

 

Afventer produktion  
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3.4. Personel uden for den militære rækkefølge.  

 

3.4.1. Musikerpersonel.  

 

Musikdirigent Musiker 

  

 

3.4.2. Gejstligt personel. 

 

Hærprovst, søværnsprovst og flyver-

provst 

Feltpræst, orlogspræst og flyverpræst 

  

 

3.4.3. Personel i Forsvarets Auditørkorps.  

 

 

3.4.4. Militærjuridisk rådgiver.  

 

Militærjuridisk rådgiver 

 

 

3.4.5. Sygeplejersker med rådighedspligt. 
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3.4.6. Læger, tandlæger og dyrlæger uden føringsuddannelse.  

 

 

 

3.4.7. Civile. 

 

 

 

3.5. Stabssnore. 

Stabs- og adjudantsnore udleveres jf. gældende bestemmelser til det personel, som har bæ-

ringsret.  

 

Personel, som forretter tjeneste i nedennævnte funktioner, har ret til at bære to enkelte 

stabssnore: 

 

 Forsvarsattacheer. 

 Chefen for HMD Adjudantstab. 

 Stabschefen for Hjemmeværnstaben. 

 Stabschefer ved Hærstaben og Danske Division. 

 Adjudanter hos Hendes Majestæt Dronningen, Kongelige prinser og prinsesser, Forsvars-

ministeren og officerer af generalsklassen herunder chefen for Hjemmeværnet. 

 

Personel, som forretter tjeneste som adjudanter, skal bære en enkelt adjudantsnor. 

Snore til dagligt brug anlægges på: 
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 MTS skjorte. 

 Skjorte, garnison. 

 MTS M/11 jakke, ALM og LET. 

 

Stabs- og adjudantsnore anlægges på venstre side af uniformsgenstanden, idet dog personel 

til tjeneste ved HMD Adjudantstab anlægger stabssnorene på højre side af uniformsgenstan-

den efter adjudantstabens bestemmelse. Snorene fæstes til undersiden af ærmesømmene. 

 

 

Figur 301: Stabssnor anlagt som adjudant for  

chefen for Hjemmeværnet på MTS M/11 jakke, LET. 
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4. TJENESTESTEDSRELATERET AFMÆRKNING 

 

4.1. Nationalitetsafmærkning. 

 

 

Figur 401: Nationalitetsafmærkning på venstre skulder. 

. 

Nationalitetsafmærkning har til formål at angive personellets nationale tilhørsforhold. Natio-

nalitetsafmærkningen er et 2,8 cm højt og 3,4 cm bredt vævet Dannebrogsflag udformet 

som stutflag med højrød bund og forsynet med et hvidt kors. Nationalitetsafmærkning findes 

med mørk og med lys sykant.  

 

Afmærkningen anvendes permanent på al yderpåklædning og anvendes med lys sykant på 

MTS uniform. Den placeres på venstre overærme med mærkets overkant ca. 2 cm fra skul-

dersømmen. Der bæres ikke nationalitetsafmærkning til jakke M/97 (Marinehjemmeværnet).  

 

På MTS Cap bæres det af forsvaret udleverede grønt-/lys tonede Dannebrogsflag med skrift 

”DENMARK” broderet i lys farve. Det rød/hvid-farvede Dannebrogsflag anlægges kun på 

ordre i særlige opgavesituationer efter anvisning. Ingen andre mærker må anlægges eller 

bæres på Cap. 

   

4.2. Afdelingsmærker.  

Afdelingsmærket har primært til formål at angive tilhørsforholdet til en mærkeførende myn-

dighed for personel i Hæren og Hærhjemmeværnet. Afdelingsmærker af metal anvendes 

som baretmærke samt på højre og venstre revers på garnisonsjakke M/69. I baret bæres 

afdelingsmærket i retvendt udgave. Af heraldiske hensyn er en del af Hærens og Hærhjem-

meværnets afdelingsmærker fremstillet i såvel en retvendt udgave (til venstre krave) som 

en spejlvendt udgave (til højre krave). Dette er sket ud fra princippet om, at den heraldiske 

hovedfigur, ved mærkets anbringelse på uniformen, altid skal vende ind mod bærerens 

bryst. Dette princip er også gældende, når det drejer sig om et enkelt afdelingsmærke. 

 

 

Figur 402: Afdelingsmærker på M/69 Garnisonsjakke, 

her vist Landsdelsregion Øst. 
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4.3. Hjemmeværnets afdelingsmærke. 

Mærket bæres af:     Underlag/Baret: 

 Chefen for Hjemmeværnet   Karmoisinrødt med mellemgrøn baret 

 Chefen for Hjemmeværnsstaben   Karmoisinrødt med mellemgrøn baret 

 Chefen for Hjemmeværnsskolen    Højrødt med mellemgrøn baret 

 

4.4. Landsdelsregionernes afdelingsmærker. 

Som hovedregel gælder, at respektive landdelsregions mærke bæres af chefen, alt frivilligt 

personel samt distriktschefer ved hærhjemmeværnsdistrikter med tilhørende mellemgrøn 

baret.  

 

4.5. Marinehjemmeværnet.  

Frivilligt personel i Marinehjemmeværnet bærer Søværnets anker i baretten, i forgyldt metal. 

Personel i musikenheder anvender rødt underlag. Ansat personel og personel af reserven i 

Søværnet bærer Søværnets baretemblem i baretten.  

 

4.6. Flyverhjemmeværnet.  

Personel i Flyverhjemmeværnet bærer flyvervingen i baret på kokarde som tilhørsmærke for 

Flyverhjemmeværnet.  

 

4.7. Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).  

Frivilligt personel i Hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR) an-

vender et særligt baretmærke vævet i sort og grøn.  

Figur 403: SSR særligt baretmærke. 

 

4.8. Underlag til afdelingsmærker for Hæren og Hærhjemmeværnet. 

Mærker bæres af fast personel og personel af reserven tilhørende det pågældende regiment 

med karmoisinrødt underlag til tjeneste i Hjemmeværnet.  

 

Underlag for frivillige til tjeneste ved Hærhjemmeværnet: 

 Landsdelsregioner med selvstændige underafdelinger:  Karmoisinrødt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland: Højrødt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland:  Hvidt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland: Blåt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland:  Gult 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland:  Sort 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn:  Gråt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt København: Højrødt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster:   Hvidt 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland:  Blå 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland: Gul 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn: Sort 

 Det Bornholmske Hjemmeværn: Gråt 
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4.9. Tjenestestedsmærker.  

 

 

Figur 405: Tjenestestedsmærke på skjorte. 

 

Tjenestestedsmærket har til formål at angive den enkeltes tjenestested inden for Hjemme-

værnet. Tjenestestedsmærket skal være udført i metal, i samme størrelse som afdelings-

mærket og godkendt af Hjemmeværnskommandoen.  

 

Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnsskolen anvender Hjemmeværnets afdelings-

mærke som tjenestestedsmærke, idet Hjemmeværnskommandoen anvender karmoisinrødt 

underlag, og Hjemmeværnsskolen anvender højrødt underlag. For landsdelsregionerne an-

vendes respektive landsdelsregioners afdelingsmærke med karmoisinrødt underlag. Hjem-

meværnets øvrige myndigheder og hærhjemmeværnsdistrikter kan anvende et af Hjemme-

værnskommandoen godkendt myndighedsmærke som tjenestestedsmærke. Tjenestesteds-

mærket kan bæres af: 

  

 Ansat militært personel ved myndigheden/hærhjemmeværnsdistriktet.  

 Personel af reserven ved myndigheden/hærhjemmeværnsdistriktet.  

 Frivilligt personel ved underafdelinger i Hærhjemmeværnet.  

 Frivilligt personel ved underafdelinger i Marinehjemmeværnet.  

 Frivilligt personel ved underafdelinger i Flyverhjemmeværnet.  

 

For Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg-Livjægerne tillades det at anlægge kom-

pagniets våbenskjold på højre side som ”Hjemmeværnets eksercitskompagni”. 

 

 

Figur 406: Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg-Livjægerne. 

 

Tjenestestedsmærke indkøbes via myndighedens eget budget jf. gældende rammeaftale. 

Tjenestestedsmærket kan anlægges på: 

 

 MTS M/11 skjorte og skjorte M/84. 

 Jakke, garnisonsuniform M/69. 

 Jakke, M/97 og jakke M/04, kort (Marinehjemmeværnet). 

 Garnisons- og tjenesteskjorter M/69 og M/80. 

 Stationsjakke M/72. 
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Tjenestestedsmærke bæres midt på venstre brystlommes springfold eller alternativt bryst. 

Tjenestestedsmærke af metal bæres ophængt i sort læderstrop eller i klar plast på skjorte. 

På jakke, garnison M/69, jakke M/97, jakke M/04 kort (Marinehjemmeværnet) samt stati-

onsjakke anlægges tjenestestedsmærket direkte på venstres lomme, idet tjenestesteds-

mærke ikke anlægges, når der bæres dekorationer. 

 

Tjenestestedsmærket kan anlægges under kortvarige tilkommanderinger, såfremt den sted-

lige chef finder det hensigtsmæssigt. 

 

4.10. Navneafmærkning.  

 

 

Figur 407: Navneafmærkning. 

 

Navneafmærkning anvendes altid til daglig tjeneste, under møder, deltagelse i kursus m.v. 

Navnemærke anvendes ikke i forbindelse med anlæggelse af dekorationer på garnisonsuni-

form M/69, tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) eller stationsuniform.  

 

Navneafmærkning til militært personel fremstilles i to typer henholdsvis navnebånd og nav-

neskilt: 

 

Navnebånd bæres på MTS M/11 kampuniform jf. nedenstående: 

 

 Navnebånd bæres på lukkebåndet på højre bryst. 

 Dannebrog eller andre afmærkninger må ikke broderes eller påsættes navnebånd. 

 

Navneskilt i form af sort plastikplade med låsestifter og tilhørende låseknapper med navnet 

trykt i hvidt anvendes på Garnisonsuniform M/69, Tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) 

og Stationsuniform M/72. 

   

Navneskilt bæres på følgende måde: 

 

 Midt på højre brystlommes lommeklap eller tilsvarende på skjorte. 

 Navneskilt til jakke, tjenesteuniform M/80 (K) bæres i en position svarende til placering 

på jakke M/69 samt på stationsjakke M/72 (K).  

 Navneskilt bæres midt på højre skulderstykke på sweater. 

 Navneskilt til tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) bæres på venstre skulderstykke på 

sweater/pullover. På jakke anlægges dette midt på venstre bryst. På hvid skjorte anlæg-

ges dette på venstre brystlommes lommeklap.  

 

MTS M/11 navnebånd må bæres i seks varianter med olivengrøn eller ørkenfarvet baggrund.  

 

 Navnebånd med initialer og efternavn med sort skrift.  
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 Navnebånd med fornavn(e) og efternavn med sort skrift. 

 Navnebånd med initialer og efternavn samt MANR med sort skrift.  

 Navnebånd med initialer og efternavn samt MANR og blodtype med sort skrift.  

 Navnebånd med MANR med sort skrift. (befales ved særlige nationale opgaver). 

 Navnebånd med fornavn(e) og MANR med sort skrift (kun i internationale missioner). 

 

4.11. Kongeligt navnetræk.  

Formålet med kongeligt navnetræk er at vise, at bæreren har et tilhørsforhold til den Konge-

lige Livgarde, Gardehusarregimentet eller Jydske Dragonregiment. 

 

Kun fastansat personel eller personel af reserven til tjeneste ved Hjemmeværnet med 

regimentstilhørsforhold ved den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet og Jydske Dra-

gonregiment har ret til at bære kongelige navnetræk. 

 

4.12. Ærmemærker til kampuniformssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 408: Korrekt placering af ærmemærke på 

 MTS jakke M/11, ALM og LET. 

 

Ærmemærket har til formål på MTS M/11 uniform at angive personellets tilhørsforhold til en 

enhed, skole, myndighed, hærhjemmeværnsdistrikt eller tilsvarende. 

 

Mærkerne skal være af stof. Nye mærker skal udføres som en cirkel, der er 8 cm. i diame-

ter. Ved udarbejdelse af nye mærker skal der desuden som udgangspunkt anvendes de far-

ver, som indgår i MTS2 samt sort. Undtaget herfor er dog de internationale ærmemærker, 

der anvendes i forbindelse med internationale missioner. Mærkerne godkendes af chefen for 

nærmeste foresatte myndighed eller enhed, eksempelvis distriktschefer for underafdelinger3. 

Mærket bør som minimum indeholde enhedens navn og evt. også fortsat myndighed. Herud-

over kan valgsprog for enheden også anvendes.  

                                           
2 Cream (524) HEX kode B8A78B, Tan (525), HEX kode 967860, Pale Green (526) HEX kode 85755C, 

Olive (527), Hex kode 8C7D50, Dark Green (528) HEX kode 5A613F, Brown (529) HEX kode 6F573F 

og Dark Brown (530) Hex kode 58352F. 
3 Nye ærmemærker for myndigheder og hærhjemmeværnsdistrikter skal godkendes af Hjemmeværns-

kommandoen grundet særlige krav til heraldik. 
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Ærmemærker anlægges jf. nedenstående:  

 

 I underafdelinger anlægges underafdelingsmærket på venstre side og distrikts- eller 

værnsgrensmærke på højre side. 

 Distriktsmærker anlægges af alt personel tjenestegørende ved respektive distriktsstabe 

på venstre side og regionsmærke på højre side. 

 Landsdelsregionsmærke anlægges af alt personel tjenstgørende ved de pågældende regi-

oners stabe og direkte underlagte enheder på højre side.  

 Lokalforsvarsafsnit anlægger LFA-mærke på venstre side og landsdelsregionsmærke på 

højre side.   

 Marinehjemmeværnets ærmemærke anlægges af alt tjenestegørende personel ved Mari-

nehjemmeværnet på højre side. 

 Flyverhjemmeværnets ærmemærke anlægges af tjenestegørende personel ved Flyver-

hjemmeværnet på højre side. 

 Personel ved Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnskolen anlægger respektive 

myndighedsmærker på venstre side og Hjemmeværnsmærket (MTS-udgave) på højre 

side.  

 

For ansat personel og personel af reserven bæres således ikke regimentsærmemærker.  

 

Mærkerne kan anlægges på MTS M/11 jakke, ALM og LET. Der kan på hvert ærme anlægges 

maximalt ét mærke. Mærket anlægges direkte på det store lukkebånd uden anvendelse af 

beskyttelsesklap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærmemærker, der er udformet til øvelser og lign. (eks. landsøvelsesmærker), kan udeluk-

kende bæres under øvelsen og skal herefter aflægges. Ved anlæggelse bæres det på højre 

ærme. 

 

4.13. Afmærkning af Beredskabsstyrken.  

Til afmærkning af beredskabstyrken anvendes et rektangulært ærmemærke 

 

 

Figur 409: Beredskabsstyrkemærke. 
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Mærket har til formål at afmærke godkendte soldater til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke. 

På mærket er påtrykt varigheden af godkendelsen, eks. ”Beredskabsstyrke 2020”. Mærket 

anlægges på højre overfald af ærmelommen på MTS M/11 jakke, ALM og LET. 

 

4.14. Enhedsmærker. 

Enhedsmærker kan anlægges på MTS uniformsjakke M/11 ALM og LET efter myndighedsche-

fens (evt. delegeret til myndighedsbefalingsmanden) godkendelse inden for nedenstående 

rammer: 

 

 Mærket er rektangulært i samme størrelse som øverste overlæg på uniformsjakkens ær-

me. Mærket anlægges på venstre arms overlæg. Farver skal som udgangspunkt være i 

samme farvekoder som farverne i MTS uniformen (se pkt. 4.12.). I særlige tilfælde kan 

der godkendes anden baggrundfarve (eksempelvis sort med hvid skrift til politihjemme-

værnsenheder).  

 Der må ikke være Dannebrog eller andre typer dansk flag på mærket.  

 Tekst skal være sort og identisk med den på beredskabsstyrkemærket anvendte. 

 Tekst og evt. motiv skal være lødigt. 

 Tekst skal være på dansk eller engelsk. 

 Enhedsmærket kan ikke anvendes til enkeltpersoner eller enkeltfunktioner, men alene til 

enhedsstørrelser henholdsvis kapaciteter. 

 

Enhedsmærker indkøbes og finansieres ved den enkelte myndigheds foranstaltning. 

 

4.15. Kompetenceafmærkning. 

 

 

Figur 411: Kompetenceafmærkning. 

 

Kompetenceafmærkning viser hjemmeværnsspecialistens fagspeciale. Kompetenceafmærk-

ning følger distinktionering af hjemmeværnsspecialister og bæres kun af personel der bærer 

specialistdistinktionen. Kompetenceafmærkningen bæres på venstre overarm over underaf-

delingsmærket. Følgende kompetencemærker eksisterer: 

 

 Administration. 

 Forplejning. 

 Historiker. 

 IT. 

 Kommunikation. 

 Logistik.  

 Musik  

 Rekruttering  
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4.16.  Afmærkning af sikkerhedsrådgivere. 

 

 

Figur 412: Afmærkning af sikkerhedsrådgiver. 

 

Til afmærkning af sikkerhedsrådgivere i Hjemmeværnet kan der anlægges et rektangulært 

mærke i samme dimensioner som enhedsmærker (se pkt. 4.14). Mærket administreres af 

Logistikafdelingen i Hjemmeværnskommandoen. Funktionsafmærkningen kan bæres, så-

fremt sikkerhedsrådgiveren: 

 

• Har gyldig autorisation fra Beredskabsstyrelsen som sikkerhedsrådgiver. 

• Er udpeget som myndighedens sikkerhedsrådgiver. 

 

4.17. Særligt godkendte armbind.  

Med henblik på at kendetegne særlige funktioner eller tilkendegive sorg, kan anlægges sær-

ligt godkendte armbind. 

 

Figur 413: Særlige armbind. 

 

Særligt godkendte armbind omfatter følgende armbind: 

 

 Sort armbind anvendes til at tilkendegive sorg. 

 Sort armbind med MP påtrykt i hvidt kendetegner militærpolitipersonel. 

 Grønt armbind med PRESSE påtrykt i gult kendetegner pressepersonel. 

 Grønt armbind kendetegner militære og civile observatører samt kontrolpersonel. 

 Rødt armbind med et påtrykt hjul i gult kendetegner transportkontrolpersonel. 

 Rødt armbind kendetegner normalt modstanderens parti. 

 Hvidt armbind med et påtrykt rødt kors kendetegner sanitetspersonel. 

 Hvidt armbind kendetegner øvelsesledelses- og kampdommerpersonel samt neutrale 

styrker. 

 Hvidt armbind med to blå striber kendetegner kampdommerpersonel fra eget parti. 

 Hvidt armbind med to røde striber kendetegner kampdommerpersonel fra modstanderens 

parti.  

 Grønt armbind med CSCE påtrykt i sort kendetegner udenlandske observatører og inspek-

tionshold ved øvelser. 
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Figur 414a: Trafik-

vest, orange. 

Særligt godkendte armbind er en funktionsbestemt udrustningsgenstand, der udleveres efter 

gældende normer eller ved behov. På yderpåklædningen bæres armbindet på beklædnings-

genstandens venstre overarm. 

 

4.18. Veste mv. i Hjemmeværnet. 

 

Trafikvest, orange 

Til alt personel i Hjemmeværnet udleveres en reflekterende orange trafikvest. Trafikvesten 

anlægges ved færdsel til fods eller ophold i vejside mm. (eks. ved havari med køretøj).  

Anlæg sker af hensyn til egen sikkerhed, men også som et hensyn til trafikanter, der bliver 

advaret i god om tilstedeværelse af personel på vej eller vejside.  

   

Trafikreguleringsvest, politihjemmeværn  

Til personel i politihjemmeværnsenheder udleveres en reflekterende gul trafikvest med på-

skriften ”POLITI Hjemmeværnet”. Jakken skal anlægges af personel, der indsættes til støtte 

for politiet ved trafikregulering. Herved synliggøres tilhørsforhold for trafikanter. Vesten le-

veres med to velcrostykker påtrykt LEDER. Disse monteres kun, når bæreren har den nød-

vendige uddannelse og bestrider funktionen som leder på et indsatssted. 

 

Trafikvest, ”Guard” 

Til bevogtningsassistenter i Flyverhjemmeværnet udleveres en gul trafikvest med påskriften 

”GUARD”. Vesten anlægges i mørke og usigtbart vejr til supplering af armbind ”Vagt”. 

  

Trafikvest, Virksomhedshjemmeværnet 

Til personel i Virksomhedshjemmeværnsenheder udleveres en orange vest med påskriften 

Virksomhedshjemmeværnet og anvendes hvor synlighed og sikkerhed er påkrævet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 414d: Trafikvest, Virksomhedshjemmeværnet. 

 

Figur 414c:  

Trafikvest, 

”GUARD”, Flyver-
hjemmeværnet. 

Figur 414b: Trafik-

reguleringsvest PO. 
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4.19. Fløjtesnor. 

Fløjtesnor anvendes af funktionsuddannet personel i politihjemmeværnsenheder samt be-

vogtningsassistenter i Flyverhjemmeværnet. Fløjtesnoren aftages ved udtræden af politi-

hjemmeværnsenhed eller skift af funktion.  

 

Fløjtesnor anlægges på MTS jakke eller skjorte om venstre ærme. 

  

 

Figur 415: Fløjtesnor, flettet, grøn og flyverblå. 
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5. UDDANNELSESRELATEREDE MÆRKER 

Formålet med de i nærværende afsnit omhandlende uddannelsesrelaterede ærmemærker er 

at vise, at bæreren har gennemgået en særlig uddannelse, der kan trækkes på, når behov 

opstår. 

  

De uddannelsesrelaterede ærmemærker er alle udformet som et svagt buet mærke, frem-

stillet af et ensfarvet materiale, hvorpå der er broderet enten en tekst eller et symbol. 

 

Mærket kan anlægges på MTS M/11 jakke ALM og LET og MTS M/11 skjorte samt på garni-

sonsjakke m/69, tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) samt Stationsjakke M/72.  

Mærket anlægges på jakkernes og skjortens højre ærme 1 cm midt under skuldersømmen.  

Der må kun anlægges ét uddannelsesrelateret ærmemærke.  

  

Uddannelsesrelaterede mærker, der er erhvervet og godkendt, men hvor kur-

set/uddannelsen ikke gennemføres mere, kan fortsat bæres. Frivillige kan bære tidligere 

erhvervede ærmemærker i Forsvaret, såfremt dokumentation for gennemført uddannelse 

kan fremvises. 

 

5.1. Jæger. 

 

 

Figur 501: Jæger. 

 

Jægermærket er udformet med påskriften JÆGER i gylden tråd. Mærket må bæres af perso-

nel, som har gennemgået jægeruddannelse ved Jægerkorpset, og som har forrettet min. 1 

års tilfredsstillende tjeneste ved Jægerkorpset som jægersoldat. 

 

5.2. Patruljekursus. 

 

 

Figur 502: Patrulje. 

 

Mærket er udformet med påskriften PATRULJE i gylden skrift. 

 

Patruljemærket i guld udleveres i forbindelse med afslutningen af patruljekursus. Mærket må 

bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har gennemført Jægerkorpsets kursus i 

patruljetjeneste.  
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5.3. Patruljeinstruktørkursus. 

 

 

Figur 503: Patruljeinstruktør. 

 

Mærket er udformet med påskriften PATRULJE i sølv skrift. Mærket må bæres af personel, 

der med tilfredsstillende resultat har gennemført kursus i patruljeinstruktørkursus. 

 

5.4. HJV-patrulje. 

  

 

Figur 504: HJV-Patrulje i sølv og guld. 

 

Mærket må bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har gennemført kursus i 

grundlæggende patruljetjeneste (GPU). Ærmemærke, HJV patrulje, guld må bæres af perso-

nel, der med tilfredsstillende resultat har gennemført kursus i videregående patruljetjeneste 

(VPU). Det udgåede ”HJV-PATRULJE”-mærke kan fortsat anlægges af modtagere. 

 

5.5. Militærpoliti.  

 

 

Figur 505: MP. 

 

Mærket er udformet med to korslagte pistoler broderet i gylden og sort tråd. 

  

Mærket kan bæres af militærpolitiuddannet personel, der har forrettet 12 måneders tilfreds-

stillende tjeneste i en funktion, som forudsætter en militærpolitiuddannelse. Bæringsretten 

optjenes fra det tidspunkt personellet er befalet i en MP-funktion.  
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5.6. Ammunitionsrydder.  

 

 

Figur 506: EOD. 

 

Mærket er udformet på sort filt med ramme og påskriften EOD (Explosive Ordnance Dispo-

sal) i gylden tråd. Mærket må bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har gen-

nemført kursus i ammunitionsrydning. 

 

5.7. Rydningsassistenter. 

Figur 507: RYDASS 

 

Mærket udformes på sort filt med ramme og påskriften RYDASS (Rydningsassistent) i gylden 

tråd. Mærket må bæres af personel, der med tilfredsstilende resultat har gennemgået ryd-

ningsassistentuddannelsen. . 

 

5.8. Personel med uddannelse inden for Movement Control.  

 

 

Figur 508: MOVCON. 

 

Mærket er udformet på rød filt med påskriften MOVCON (Movement Control) i gylden tråd og 

med gylden kanttråd. Ærmemærket kan kun tildeles af Joint Movement and Transportation 

Organisation (JMTO). Mærket må bæres af personel, der har gennemført og bestået uddan-

nelser og tjeneste i henhold til de af JMTO beskrevne kriterier. 

 

5.9. CBRN Officer og Befalingsmand.  

 

 

 

 

 

 

                                    

Figur 509: CBRN. 
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Mærket er udformet på sort filt med ramme og påskrift CBRN (Chemical, Biological, Radiolo-

gical and Nuclear) i gylden tråd. Mærket må bæres af personel, der med tilfredsstillende re-

sultat har gennemført kursus for CBRN Officer og/eller CBRN Befalingsmand.  

 

5.10. TACP personel.  

 

 

Figur 510: TACP. 

 

Mærket er udformet på grønt stof med ramme og påskrift TACP (Tactical Air Control Party) i 

sort tråd. Mærket kan bæres af personel, der har gennemgået TACP grunduddannelse og 

som har forrettet minimum et års tilfredsstillende tjeneste ved et TACP. 

 

5.11. MEDIC. 

 

Figur 511: MEDIC. 

 

Mærket er udformet på grønt stof med ramme og påskrift MEDIC i sort tråd. Medic-

ærmemærket må bæres af personel, der har gennemført og bestået medic-uddannelsen ved 

Forsvarets Sanitetskommando og efterfølgende forrettet minimum 12 måneders tilfredsstil-

lende tjeneste som behandlerspecialist i Hærens sanitetsenheder. 

 

5.12. Protection Team 

Figur 512: Protection Team. 

                        

Mærket af udformet i grønt stof med gylden tråd. Mærket må bæres af personel, som har 

gennemgået Personbeskyttelsesuddannelsen ved Jægerkorpset, og som har forrettet min. to 

tilfredsstillende udsendelser ved Jægerkorpset som Protection Team soldat. 

 

5.13. Militærpsykologer. 

 

 

 

 

 

 

                                               Figur 513: Military Psychologist. 
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Mærket er udformet i grønt stof med sort skrift ”Military Psychologist” og udleveres efter 

gældende bestemmelser i Veterancentret.  Mærket må bæres af uddannede psykologer, der 

har gennemgået de nødvendige uddannelser for at blive udsendt af Veterancentret.  

 

5.14. Geospatial specialist. 

 

 

 

 

 

 

Figur 514: Geospatial specialist. 

 

Mærket er udformet på sort filt med ramme og påskriften GEO (Geospatial) i gylden tråd.  

Skuldermærket udleveres af Ingeniørregimentet og må bæres af personel, der med tilfreds-

stillende resultat har gennemført geospatial grunduddannelse. 

 

5.15. Skydelærer i Hjemmeværnet.  

 

 

Figur 515: Skydelærer, Guld, Sølv og Bronze. 

 

Mærket er udformet på grøn filt i med ramme og påskrift SKYDELÆRER i henholdsvis guld, 

sølv og bronze skrift. Mærket udleveres til skydelærere, der har bestået henholdsvis Skyde-

lærer 1 (Bronze), 2 (Sølv), og 3 (Guld). 

 

5.16. Uddannelsesemblemer. 

Der må anlægges op til to uddannelsesemblemer uanset antallet af erhvervede. 

Rytteremblem betragtes separat og må anlægges sammen med to øvrige uddannelsesem-

blemer.  

 

Udenlandske militære faldskærmsvinger må bæres permanent, idet der maksimalt må an-

lægges to faldskærmsvinger. Såfremt den ene er dansk, må der således anlægges én uden-

landsk faldskærmsvinge. Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i militært 

regi i udlandet.  

 

Udenlandske mærker anlægges efter det pågældendes lands bestemmelser, så længe det 

ikke strider imod danske mærkers placering.   
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Uddannelsesemblemer kan anlægges på MTS M/11 kampuniformssystem og garnisonsjakke 

M/69, tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) samt stationsuniform M/72.  

 

5.16.1. Faldskærmsemblemer. 

 

 

Figur 516: Faldskærmsvinge. 

 

Mærket er udformet som vist ovenfor. Emblemerne fremstilles i følgende varianter: 

 

 Faldskærmsmærke, sand, broderet på olivengrøn bund 

 Faldskærmsmærke, metal.  

 Fritfaldsmærke, metal.  

 

Personel, som med tilfredsstillende resultat har gennemført faldskærms- eller fritfaldsgrund-

uddannelse ved Jægerkorpset, har bæringsret. Faldskærmsemblem anvendes på jakke 

M/69, tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) samt stationsuniform M/72 og placeres 1 cm 

midt over lomme. Faldskærmsemblem, metal anvendes på MTS M/11 skjorte og M/69 skjor-

te. Her anlægges det på højre lommeklap. Faldskærmsemblem, broderet anvendes på MTS 

M/11, Jakke ALM og LET og samt MTS-skjorte og anlægges 1 cm. over navneafmærkning.  

 

5.16.2. Enkeltkæmperemblemet.  

Enkeltkæmperuddannelsen er grundlagt i 1967 ved det daværende Bornholms Værn. 

  

 

Figur 517: Enkeltkæmperdolk. 

 

Stofmærket er 39 x 70 mm og i grønt stof med ramme og motiv af en dolk (spidsen nedad-

vendt) i sort tråd. Metalmærket er udført i sølv og 49 mm lang. På bagsiden er anført år for 

gennemførelse samt navn på modtageren.  

 

Stofmærket bæres på MTS jakke M/11 ALM på venstre side til højre for lynlås med spidsen 

vendende nedad. På MTS jakke M/11 LET og MTS skjorte bæres mærket midt på venstre 

brystlomme (under knappen) med spidsen vendende nedad. Sølvdolken bæres på jakke 

M/69 på venstre brystlommes springfold med spidsen vendende nedad. Tildelte sølvdolke er 

til ejendom. 
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5.16.3. Sirius emblem. 

 

 

Figur 518: Sirius emblem. 

 

Emblemerne fremstilles i følgende varianter: 

 

 Emblemet, udført i etikettevæveri på olivengrøn bund. 

 Emblemet, udført i guldbroderi på mellemgrøn bund. 

 Emblemet, udført i guldbroderi på mørkeblå bund.  

 

Personel, der har gennemgået specialuddannelse til og forrettet tjeneste ved Slædepatruljen 

SIRIUS, har ret til at bære emblemet. Emblemet, udført i etikettevæveri på olivengrøn bund, 

kan bæres på MTS M/11 uniformsystemet. Emblemet anlægges 1 cm midt over navneaf-

mærkningen. Emblemet, udført i guldbroderi, kan bæres på M/69 garnisonsjakke eller tilsva-

rende. Emblemet anlægges 1 cm midt over højre brystlomme. 

 

5.16.4. Undervandsbådsemblem. 

 

 

Figur 519: Undervandsbådsemblem i metal. 

på jakke MTS placeret over navnebånd. 

 

Emblemet, udført i guldbroderi eller metal, kan bæres på jakke, MTS LET over navnebånd og 

på Tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) påsyet midt på højre side af brystet, således at 

en vandret linje er i højde med overkanten af brystlommen.  

 

5.16.5. Patruljefører i Flyvevåbnet. 

 

         

 

 

 

 

 

Figur 520: Patruljefører i Flyvevåbnet. 
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Emblem for patruljeførere i Flyvevåbnet symboliseres ved tre forbundne landingsbaner for-

met som en udstanset trekant. I midten en dolk med knivsbladet vendende nedad. Emble-

met udføres som emaljemærke i bronze/kobber med to spyd på bagsiden. Emblemet er til 

ejendom. 

 

Emblemet må bæres til:  

 

 Stationsjakke eller tilsvarende på venstre bryst 2 cm over brystlommen (eller ved anlæg-

gelse af ordensspænder, 1 cm over disse), midt for.  

 Skjorte MTS på højre brystlommes springfold ca. 1 cm under knappen, midt for.  

 Jakke MTS M/11, LET på højre brystlomme ca. 1 cm under klappen, midt for.  

 

5.16.6. Finskytteemblem. 

 

 

Figur 521: Finskytteemblem. 

 

Emblemerne fremstilles i følgende varianter: 

 Farvet emblem, udført i maskinbroderi på sandfarvet baggrund og sandfarvet kant. 

 Metalmærke i sølv og guld. 

 

Emblemet, udført i maskinbroderi, kan bæres på MTS M/11 kampuniformsystemet. Emble-

met anlægges 1 cm midt over navneafmærkningen, og over evt. faldskærmsemblem. 

Metalemblemet kan bæres på M/69 garnisonsjakke og MTS skjorte. Emblemet anlægges 1 

cm midt over højre brystlomme, og over evt. faldskærmsemblem. Emblemet er til ejendom. 

 

5.16.7. Rytteremblem. 

Emblemet findes i to niveauer. Emblemet er en laurbær krans som omkranser en hestesko 

og to ryttersabler M/1843 påsat en menig og en befalingsmands portepee (sabelkvast) og 

fremstillet i sølvfarvet, blankt metal. På niveau to emblemet er der påsat en pisk. Emblemet 

måler 3,5 cm fra sabel spids til sabel bund og 3,5 cm fra sabel kvast til sabel kvast.   

 

Emblemet kan anlægges på MTS M/11 jakke, ALM. Her placeres det på venstre side af jak-

kens front, 1 cm under lynlåsen. På MTS M/11 jakke, LET, placeres emblemet på venstre 

jakkelomme. Emblemet udført i metal bæres på jakke, M/69 garnison venstre brystlommes 

springfold med spidsen af sablerne vendende opad. Hvis der fx anlægges musikersnor, fløj-

tesnor eller skolemærker kan emblemet flyttes op på venstre side lommefold. Hvis mærkes 

bæres i metal til M/69 skjorte, kan dette være på sort læder. Emblemet er til ejendom.  
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Figur 522: Rytteremblem og placering M/69 på venstre lomme. 

 

5.16.8. Uddannelsesmærke Frømandskorpset.   

Frømandskorpsets uddannelsesmærke tildeles efter endt uddannelse. Mærket anlægges over 

højre lomme, evt. over faldskærmsemblem. Mærket eksisterer i metal til udgangsuniform og 

i stofudgave til MTS.  

Figur 523: Uddannelsesmærke Frømandskorpset på skjorte. 

 

5.16.9. Kampsvømmermærke (Frømandskorpset).  

Mærket anlægges efter bestået uddannelse ved Frømandskorpset på højre brystlommelom-

me på MTS-kampuniformsjakke, LET. Mærket anlægges i metal på garnisonsjakke og stati-

onsjakke på højre lomme. I Marinehjemmeværnet anlægges det på højre bryst på tjeneste-

uniform.  

 

Figur 524: Kampsvømmermærke på MTS-jakke, LET. 

 

5.16.10. Flyvervinge (Flyverhjemmeværnet). 

  

 

Figur 525: Flyvervinge i metal.  
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Emblem for piloter i Flyverhjemmeværnet benævnes flyvervinge og er to horisontalt udbred-

te gyldne vinger, symmetrisk fastgjorte på et skjold med tre bavne. Flyvervingen udføres i 

metal og er nummereret. Vingen anlægges på skjorte, jakke, MTS eller stationsuniform cen-

treret 1 cm over højre lomme. 

 

5.16.11. MSO-Vinge (Flyverhjemmeværnet). 

 

 

Figur 526: MSO-vinge i metal. 

 

Emblem for mission system operators, benævnt MSO-vinge, er en horisontal vinge fastgjort 

på et skjold med tre bavne. MSO-vingen udføres i metal og er nummereret. Vingen anlæg-

ges på skjorte, jakke MTS eller stationsuniform centreret 1 cm over højre lomme.  

 

 

Figur 527: Flyver/MSO-vinge i stof med flyvernavn. 

 

Flyvervinge/MSO-vinge med flyvernavn kan fremstilles til flyveruniform og må udelukkende 

anvendes på denne uniform. 

 

5.16.12.  Traineé mærke. 

Til MSO eller Pilot- elever anlægges såkaldte traineé mærker. Mærket aflægges ved endt 

uddannelse og aflagt prøve. Mærkes anlægges udelukkende på flyveruniform. 

 

  

 

 

 

 

Figur 528: Pilot og MSO trainee-mærke. 

 

5.17. Tjenestemærke. 

Tjenestemærke bæres efter samme generelle bæringsbestemmelser som for uddannelses-

emblemer, dog må der kun anlægges ét tjenestemærke uanset antallet af erhvervede tjene-

stemærker. 

 

5.17.1. Tjenestemærke, Hærens Sergentskole. 

 

 

Figur 529: Tjenestemærke Hærens Sergentskole. 
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Emblemerne fremstilles i to varianter: 

 

 Emblemet, udført i etikettevæveri på sand bund.  

 Emblemet, udført i metal med emalje.  

 

Militært personel der har udført mindst to års sammenhængende tilfredsstillende tjeneste 

ved Hærens Sergentskole har ret til at bære tjenestemærket. Tjenesteperioden tælles fra 

skolens flytning til Varde den 1. maj 2014. 

  

Emblemet, udført i etikettevæveri på olivengrøn bund, kan bæres på MTS M/11 jakke, ALM 

og LET og MTS skjorte. Emblemet anlægges 1 cm midt over navneafmærkningen. 

 

Emblemet, udført i metal med emalje, kan bæres på M/69 garnisonsjakke. Emblemet an-

lægges 1 cm midt over højre brystlomme.  

Emblemet anlægges 1 cm midt over afdelingsmærket. Tildelte emblemer er til ejendom.   

 

Bæres der faldskærmsemblem, bæres tjenestemærket 1 cm over emblemet, så der maksi-

malt bæres to. 

 

5.18. Udmærkelsestegn. 

Mærket er ca. 25 mm cirkulære metalmærker fremstillet i messing, som efterfølgende er 

behandlet ved enten brunering, forsølvning eller forgyldning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 530: Feltskyttemærke (B), pistolmærke (S)  

og kampsvømmermærket (G). 

 

Følgende udmærkelsestegn kan erhverves i guld, sølv og bronze: 

 

 Geværmærket 

 Maskingeværmærket 

 Maskinpistolmærket (kan pt. ikke erhverves, men kan fortsat bæres)  

 Pistolmærket 

 Feltskyttemærket (kan pt. kun erhverves i bronze) 

 Panserkendingsmærket  

 Skibskendingsmærket 

 Flykendingsmærket  

 Førstehjælpsmærket 

 Terrænsportsmærket 

 Kampsvømmermærket 

 Kommunikationsmærket (Søværnet) 

 Kommunikationsmærket (Hæren) 

 Kampinformationsmærket 

 Motorordonnansmærket  

 Hundeførermærket  

 Ryttermærke (udgået, men tildelte mærker kan fortsat bæres) 
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Personel, der har bestået prøverne for erhvervelse af udmærkelsestegn jf. ref., har ret til at 

bære disse. Erhvervede udmærkelsestegn udleveres til ejendom.  

 

Udmærkelsestegn kan bæres på garnisonsjakke M/69, tjenesteuniform (Marinehjemmevær-

net) og stationsjakke M/72. Der fastsættes ingen særlig rækkefølge for placeringen af de 

enkelte udmærkelsestegn. 

 

Ved udmærkelsestegnets fastsyning iagttages, at punktet, hvor de to bladspidser i laurbær-

kransen mødes, skal vende opad. Der er ingen særlig rækkefølge for placering af tegnene på 

uniformer, dog skal det tilstræbes at der skabes symmetri guld, sølv og bronze imellem, 

hvor dette er muligt. 

 

5.18.1. Hærhjemmeværnet.  

På garnisonsjakke fastsys tegnene med 1 cm mellemrum i en vandret række med underkan-

ten 1 cm over højre brystlomme og symmetrisk om en lodret linje igennem midten af lom-

mens springfold. Såfremt flere end 4 tegn erhverves, påbegyndes efter tilsvarende retnings-

linjer en ny række 1 cm over 1. række. 

 

 

Figur 531: Udmærkelsestegn anlagt på 

 garnisonsjakke M/69. 

 

Personel, der bærer enten faldskærmsemblem eller tilsvarende, bærer udmærkelsestegn 

med 2 cm mellemrum i en vandret række á 3 mærker med overkant 1 cm under lommeknap 

på højre brystlomme og symmetrisk om en lodret linje igennem midten af lommens spring-

fold. Er kun ét henholdsvis to tegn erhvervet, bæres det/disse som midterste henholdsvis 

som de to yderste tegn i rækken á 3 mærker. Er flere end 3 udmærkelsestegn erhvervet, 

påbegyndes en ny række 1 cm under første række. Bærer dette personel tillige kongeligt 

navnetræk bæres udmærkelsestegn i vandrette rækker i 2 tegn på højde med navnetræk-

ket, og rækker af 3 tegn fra 1 cm under navnetrækket.  

 

 

Figur 532: Udmærkelsestegns placering  

ved anlagt faldskærmsemblem mm. 

 

Udmærkelsestegn tildelt frivillige bæres uden underlag i Marinehjemmeværnet og Flyver-

hjemmeværnet. For frivillige i Hærhjemmeværnet og fast personel i Hæren og personel af 

reserven anlægges med underlag i våbenfarverne, som er følgende: 
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 Hærhjemmeværnet:  Højrød 

 Infanteriet:  Højrød 

 Jydske Dragonregiment:  Karmoisinrød 

 Gardehusarregimentet:  Hvid 

 Artilleriregimentet:  Karmoisinrød 

 Ingeniørtropperne:  Sort 

 Føringsstøtteregimentet:  Mørkeblå 

 Logistikenheder:  Karmoisinrød 

 

5.18.2. Marinehjemmeværnet.  

På tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) gælder, at tegnene bæres uden underlag i en 

vandret række på indtil tre mærker med én centimeters mellemrum midt på højre overærme 

og symmetrisk om en lodret linje gennem midten af ærmets yderside, dog en centimeter 

under evt. gradstegn. 

 

5.18.3.  Flyverhjemmeværnet. 

På stationsjakken fastsys tegn på højre brystlomme med 1 cm mellemrum i vandret(te) 

række(r) á 3 mærker. Tegnets overkant skal være 1 cm under lommeklappen og symme-

trisk om lommens springfold. Ved flere rækker, tilstræbes 1 cm mellem hver række, idet der 

maksimalt kan bæres 9 tegn på lommen. Ved ét henholdsvis to tegn bæres dette/disse som 

midterste, henholdsvis to yderste tegn i ovennævnte række(r). På stationsjakke (K), som 

ikke er forsynet med brystlommer, bæres udmærkelsestegnene efter samme retningslinjer 

som for stationsjakken til mænd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 533: Udmærkelsestegn på Stationsjakke. 

 

5.18.4. Udmærkelsestegn på MTS M/11 jakke. 

Bæring af udmærkelsestegn på MTS M/11 jakke, ALM og LET, påsyes i rækker af fem tegn 

på højre ærmes overfald. Når udmærkelsestegn ikke bæres, anlægges de tomme ydre vel-

cro-stykker fra den anden uniformjakke, således at man kun fastmonterer udmærkelsestegn 

én gang på båndet. Udmærkelsestegn bæres ved parader og festlige lejligheder, og et evt. 

beredskabsstyrkemærke aflægges.  

Figur 534: Udmærkelsestegn på højre ærme  

på MTS M/11 jakke, ALM og LET. 
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5.19. Dansk Militært Idrætsforbund mærke. 

Det af Dansk Militært Idrætsforbund udleverede guld, sølv eller bronzeemblem er at betrag-

te som et udmærkelsestegn og må bæres på de samme uniformsgenstande, dog altid ne-

derst midt på venstre lommes springfold under eventuelt tjenestestedsmærke. Kun det sidst 

modtagne emblem må bæres.
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6. DEKORATIONER 

Dekorationer indbefatter Ordner, Medaljer og Fortjensttegn. Dekorationer bæres i den ræk-

kefølge som angiver de fornemste først fra højre mod venstre, og som anført i den af Kon-

gehusets Adjudantstabs udarbejdede oversigt over alle godkendte danske dekorationer 

(http://kongehuset.dk/danske-dekorationers-indbyrdes-raekkefoelge). 

 

Dekorationer bæres altid ved audiens, kur eller fremstillinger. Dekorationer skal anlægges, 

når dekorationer i øvrigt måtte blive befalet anlagt. Herudover anlægges disse kun, når det-

te fremgår af invitationer og lign.  

 

6.1. Ordner. 

Elefantordenen har én klasse – Ridder af Elefantordenen.  

Dannebrogordenen, har en Storkommandørklasse og tre ordensklasser med 2. og 3. klasse 

delt i hver to klasser således:  

 

 Storkommandør. 

 Storkors (1. klasse).  

 Kommandør af 1. grad (2. klasse). 

 Kommandør (2. klasse). 

 Ridder af 1. grad (3. klasse). 

 Ridder (3. klasse).  

 

Hertil hører Dannebrogordenens Hæderstegn.  

 

6.2. Medaljer.  

Medaljer omfatter forskellige former for tilkendegivelser, såsom:   

 

 Hæderstegn. 

 Fortjensttegn. 

 Mindetegn. 

 

6.3. Store dekorationer. 

De tildelte dekorationer betegnes som ”store dekorationer”. Til hver dekoration hører en 

statut, der beskriver forhold vedrørende dekorationen. Store dekorationer anlægges: 

  

 Ved lejligheder hvor Hendes Majestæt Dronningen, eller regenten er til stede, herunder 

offentlige audienser og kur, grundstensnedlæggelser, kongresser, åbning af udstillinger 

samt modtagelse af Hendes Majestæt Dronningen og ved dennes besøg rundt om i lan-

det.  

 Ved kirkelige højtideligheder herunder bryllupper, begravelser og mindegudstjenester.  

 Ved officielle galla- og festforestillinger i det Kgl. Teater. 

 Ved militære højtideligheder og parader.  

 Til udgangsuniformer ved parader.  

 

Store dekorationer bæres generelt i krydsbånd. Undtaget herfor er eks. Elefantordenen, 

Storkommandør, Storkors, og Kommandør af 1. grad.  

Dekorationer med spænde (eks. NATO-medaljer) bæres i lodret bånd, således spændet er 

synligt. Ved flere dekorationer sammensys disse for egen regning. Store dekorationer place-

res i en vandret række på venstre side af brystet. Den inderste, længst til højre værende 

dekoration, må ikke placeres til højre for midten af brystet. To eller flere dekorationer an-

bringes således, at de dækker noget over hinanden. Båndet af den inderste, længst til højre 

værende dekoration, skal i så fald ligge over det nærmest til venstre værende bånd.  

http://kongehuset.dk/danske-dekorationers-indbyrdes-raekkefoelge
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Rækkefølgen for almindeligt forekomne medaljer tildelt personel i Hjemmeværnet kan ek-

sempelvis være:  

 

 Hjemmeværnets Fortjensttegn. 

 Forsvarets Medalje for International Tjeneste. 

 Hjemmeværnets 25/40/50/60/70 Års Anciennitetstegn. 

 NATO- eller FN-medalje. 

 KNBLO-Fortjenstkors. 

 KNBLO-Tjenstlig Mindemedalje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 601. Placering af store dekorationer på  

MTS jakke, ALM og Tjenesteuniform.  

 

6.4. Hjemmeværnets 25/40/50/60/70 års anciennitetstegn.  

 

 

Figur 602. Hjemmeværnets anciennitetstegn (25/40/50/60/70 år). 

 

Tegnet er ovalt og præget i sølv med en egekrans, der indrammer en økse og en maskinpi-

stol i krydsopstilling samt en hånd holdende en fakkel med en flamme over en kongekrone. 

Reversen er præget med indskriften ”For frivillig tjeneste”. Såfremt flere tegn er modtaget, 

bæres kun det sidst tildelte tegn med højeste anciennitet. Tegnet er til ejendom.  

 

6.5. Hjemmeværnets 10- og 20-års anciennitetstegn. 

10-årstegnet består af et grønt emaljeskjold med Hjemmeværnets mærke udhugget i for-

gyldt metal. 20-års anciennitetstegnet består af et sølvskjold med Hjemmeværnets mærke i 

forgyldt metal. Såfremt 20-års anciennitetstegnet er tildelt soldaten, bæres kun dette. Så-

fremt Hjemmeværnets anciennitetstegn for 25 år er tildelt, bæres kun 25-års anciennitets-

tegnet og ikke 20-årstegnet.  

Tegnet bæres på sort læderstrop på venstre lomme på MTS jakke, M/84 eller MTS-skjorte. 

På tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet), placeres tegnet på venstre bryst ud for 2. øver-

ste knap (jakke M/04) eller umiddelbart under navneskiltet (jakke M/97) uden læderstrop. 

Ved anlæggelse af tegnet aflægges tjenestestedsmærke. På stationsuniform (Flyverhjemme-

værnet) og garnisonsjakke (Hærhjemmeværnet) anlægges tegnet midt på venstre lomme 

uden læderstrop. Tegnet er til ejendom. 
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Figur 603. Placering af Hjemmeværnets 10/20 års anciennitetstegn 

på venstre lomme på MTS jakke, LET, skjorte M/11 og garnisonsjakke M/69. 

 

6.6. Udenlandske dekorationer. 

Følgende udenlandske dekorationer er godkendt til bæring uden forudgående ansøgning om 

bæringstilladelse:  

 

 NATO-medaljer. 

 FN-medaljer. 

 FN Missions Bar (United Nations Guards Contingent Iraq). 

 “The European Community Monitor Mission” Medalje. 

 “International Conference on the Former Yugoslavia” Medalje. 

 KNBLO Fortjenstkors (Nijmegenmarchen). 

 KNBLO Tjenstlig Mindemedalje (Nijmegenmarchen). 

 

Udenlandske dekorationer bæres altid efter danske dekorationer og uanset grad i følgende 

rækkefølge: 

  

 Svenske dekorationer. 

 Norske dekorationer. 

 Finske dekorationer. 

 Islandske dekorationer. 

 

Andre udenlandske dekorationer i følgende orden:  

 

 Europæiske kongerigers. 

 Øvrige kongerigers. 

 Andre europæiske lande.  

 

Dekorationerne inden for de enkelte lande placeres i den rækkefølge, de er modtaget, idet 

først modtagne placeres tættest på brystets midte. Øvrige udenlandske dekorationer og an-

erkendelser må først bæres efter ansøgning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.  

Undtaget herfor er dekorationer, som er uddelt i forbindelse med visse officielle besøg, og 

hvor HM Dronningen forlods har godkendt tildelingen og dermed også givet bæretilladelse.  

 

6.7. Ordensspænde til uniform.  

Når dekorationer ikke er anlagt, er det tilladt at anlægge det til dekorationen svarende or-

denspænde. Ordensspænder erhverves for egen regning, og er et eller flere 27 mm ordens-

bånd, på et omkring 10 mm højt messingspænde, og anbragt i en godkendt rækkefølge i én 

eller flere rækker efter behov. Ordensspænder på uniformsjakker bæres på venstre side af 

brystet i en sammenhængende række af fire ordensbånd. Ordensspænder anbringes på gar-
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nisonsjakke M/69, stationsjakke M/72, og alternativt skjorte, umiddelbart over venstre 

brystlomme, symmetrisk i forhold til lommens bredde.  

For tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) gælder at ordensspændet på jakke M/04, kort 

anbringes midt på venstre bryst imellem de øverste knapper. På jakke M/97 anbringes or-

densspændet på højde med reversets knaphul. Der anlægges ikke ordensspænder på skjor-

ter i Marinehjemmeværnet. 

 

Der anlægges ikke ordensspænder til MTS jakker.  

Figur 604. Placering af ordensspænde på skjorte. 

 

6.8. Erindringsmedalje for deltagelse i Marchen København-Nijmegen. 

Under gennemførelse af Nijmegenmarchen, tillades det i march-ugen at anlægge og bære 

Erindringsmedaljen for Deltagelse i Marchen Købehavn-Nijmegen (MAKONI). Andre erin-

drings- eller marchmedaljer som f.eks. Gardermarchen, kan kun bæres på marchdagen. 

Marchmedaljer, undtaget som anført i pkt. 6.6., må ikke bæres. 
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7. CIVILE OG UDENLANDSKE MÆRKER 

 

7.1. Civilt erhvervede mærker og lignende. 

Følgende mærker må bæres permanent på garnisonsuniform M/69, tjenesteuniform (Mari-

nehjemmeværnet) og stationsuniform M/72: 

 

 Idrætsmærke. 

 Selvforsvarsmærke. 

 De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers skyttemærke. 

 Dansk Faldskærmsunions Faldskærmsmærke. 

 

Samt ét af følgende mærker: 

 

 Dansk Røde Kors Førstehjælpsemblem. 

 ASF-Dansk Folkehjælpsemblem. 

 Dansk Livrednings Forbunds Livredderskjold.  

 Dansk Svømmeforbunds Svømmemærke. 

 

Mærkerne bæres på venstre overærme, symmetrisk om en lodret linje gennem midten af 

ærmets yderside, samt under eventuelt gradstegn, i en vandret række á 3 mærker, idet de 

enkelte mærker sættes med 1 cm mellemrum. Såfremt flere mærker erhverves, bæres det 

fjerde mærke 1 cm under 2 mærke i første række. 

 

Dansk Faldskærmsunions Faldskærmsvinge må tillige bæres jf. samme bestemmelser som 

faldskærmsemblemer på MTS M/11 jakke, ALM og LET, MTS skjorte samt tjenesteuniform 

(Marinehjemmeværnet). Dansk Faldskærmsunions Faldskærmsvinge findes i forskellige vari-

anter og må anlægges efter de af Dansk Faldskærmsunions bestemmelser for erhvervelse.  

 

 

Figur 701: Dansk Faldskærmsunions faldskærmsvinge. 

 

7.2. Mærker til støtte af særlige formål. 

Det er tilladt at bære de mærker, som sælges med Justitsministeriets tilladelse på visse af 

årets dage såsom: 

 

 Valdemarsdagens flag. 

 Dybbølmærket. 

 Høstblomsten. 

 Røde Korsmærket m.fl. 

 

Mærkerne må kun bæres på selve dagen og bæres normalt på venstre revers af den anlagte 

uniform.  

 

7.3. Udenlandske udmærkelsestegn. 

Udenlandske militære udmærkelses- eller uddannelsestegn, der er erhvervet i forbindelse 

med tjeneste eller uddannelse i udlandet, kan anlægges permanent, dog kan der maksimalt 

anlægges ét (1) udenlandsk uddannelses- eller udmærkelsestegn ad gangen. Mærkerne bæ-
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res grundlæggende som oprindelseslandet. I tvivlstilfælde kan Hjemmeværnskommandoen 

kontaktes.   

 

7.3.1.  Marksmanship badges (USA). 

US ”Marksmanship badges”, erhvervet eksempelvis gennem samtræning med US National 

Guard (henholdsvis ”Marksman”, ”Expert” og ”Sharpshooter”) på øverste del af venstre 

lomme på skjorte eller jakke, MTS, Let. 

  

Vedhæng tilkendegiver kompetencen, eks. ”Grenade”, ”Rifle”, ”Pistol” eller ”Machinegun”. 

Mærket anlægges kun på MTS-uniformen under parader eller ved festlige lejligheder. 

  

 

Figur 702: Bæring af Expert badge på M/69, skjorte samt MTS jakke, LET. 

 

7.3.2. Leistungsabzeichen im Truppendienst (Tyskland). 

Anlægges i guld, sølv eller bronze på venstre lomme af MTS jakke, LET eller M/84/MTS-

skjorte i stof eller på udgangsuniform.  

 

 

Figur 703: Bæring af Leistungsabzeichen på  

garnisonsjakke M/69 på venstre lomme. 

 

7.3.3. Schützenschnur (Tyskland). 

Schützenscnur anlægges i guld, sølv eller bronze på udgangsuniformen på højre arm. Ne-

derste af fangsnoren lukkes omkring lommeknap. Øverste del fastgøres evt. ved påsyning af 

knap under skulderstroppen på M/69 garnisonsuniform. Mærket bæres kun på MTS-uniform 

ved særlige lejligheder.  
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Figur 704: Bæring af Schützenschnur på  

garnisonsjakke M/69. 

 

7.3.4. Udenlandske faldskærmsemblemer.  

Der kan grundlæggende maksimalt bæres to udenlandske faldskærmsemblemer. Undtaget 

for denne regel er den britiske faldskærmvinge, idet at denne kan bæres som 3. vinge. I alle 

andre tilfælde kan der kun bæres to (2) emblemer uanset erhvervelse af det danske em-

blem. Faldskærmsvinger der anlægges over venstre lomme, placeres centreret over ordens-

bånd.  

For erhvervelser gælder, at de modtages i en militær ramme (ej civilt) efter det pågældende 

lands bestemmelser. Undtaget herfor er den Nederlandske B-certifikat, der som oftest er-

hverves på øen Texel. Udenlandske emblemer bæres grundlæggende som i hjemlandet. 

Efterfølgende udenlandske emblemer kan anlægges på MTS M/11 og udgangsuniform: 

 

 Norge: over højre lomme 

 Sverige: midt på venstre brystlomme, 

 Finland: over højre lomme, 

 Belgien: over højre lomme, 

 Frankrig: over højre lomme, 

 Nederlandene: over venstre lomme, 

 Storbritannien: på højre skulder 3 cm under skuldersyning, 

 Tyskland: over højre lomme,  

 USA: over venstre lomme,        

 Canada: over venstre lomme.  

 

  

Figur 705:Bæring af hol-

landsk B-vinge på M/69 

Figur 706: Bæring af US 

basic parachutist vinge på 

venstre side på M/11 LET 

Figur 707: Bæring af UK 

vinge på højre skulder på 

M/11 LET 

Figur 708: Bæring af to 

vinger på venstre side af 

M/69 
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8. ØVRIGE UNIFORMSSYSTEMER 

 

8.1. Uniformer til særligt udpegede frivillige, som løser repræsentative, officielle 

og/eller ceremonielle tjenstlige opgaver.  

Særligt udpegede frivillige, som løser officielle og/eller ceremonielle tjenstlige opgaver, hvor 

der naturligt er en dresscode blandt deltagerne (se også HJVBST 602-001), kan have udle-

veret garnisonsuniform M/69 eller Stationsuniform M/72 bestående af jakke, bukser, skjorte, 

sort slips og bukserem. Udleveringen begrænser sig til maksimalt fem frivillige pr. underaf-

deling efter myndighedens/hærhjemmeværnsdistriktets bestemmelser. Udlånet gennemføres 

overvejende som personligt fast udlån, men kan undtagelsesvis foretages som et midlerti-

digt personligt udlån jf. HJVBST 602-001. Der bæres sorte sko til uniformen (selvindkøb).  

 

8.2. Garnisonsuniform M/69 (Hærhjemmeværnet). 

Garnisonsuniform M/69 består af: 

 

 Jakke M/69. 

 Bukser M/69. 

 Bukserem M/69, sort. 

 Garnisonsjakke M/80 (kvinder). 

 Nederdel. 

 Slips, sort, lang (mænd). 

 Butterfly, sløjfeslips (kvinder). 

 Sorte glatte snøresko (selvindkøb).  

 Skjorte M/69, hvid, langærmet eller kortærmet (selvindkøb). 

 Frakke, garnison M/69 (kun musikkorps). 

 Spidshue M/69 u/kvast (kun musikkorps eller selvindkøb). 

 Sorte sko med hæl, kvinder (selvindkøb). 

 

Garnisonsuniform kan anvendes ved repræsentation, særlige lejligheder 

og parader. For så vidt angår bæring af skjorte og slips gælder følgen-

de: 

 

 Slips skal anvendes ved nedrullede skjorteærmer og når jakke er anlagt. 

 Ved opsmøgede ærmer skal opslagene være ca. manchettens bredde og således, at un-

derkanten af opslagene er over og fri af albueleddet. 

 Skjorteflippen anlægges uden på sweater/pullover, når slips ikke er anlagt. 

 Når slips aflægges, skal skjortens øverste knap åbnes.  

 Slips kan aflægges ved anvendelse af sweater og pullover. 

 Ved FN-tjeneste kan slipset udskiftes med lyseblå FN-tørklæde.  

 

Sweater må ikke anvendes sammen med jakke. Når sko bæres i forbindelse med garnisons-

bukser, bæres sorte strømper. Der skal anvendes sorte lædersnøresko, sorte støvler eller 

fjederstøvler med glat overlæder. Kvindeligt personel må anvende sko og støvler med en op 

til 5 cm høj hæl. Nederdelens længde må ikke være kortere end til midt på knæet og ikke 

længere end 10 cm under knæet. Det tillades endvidere frivillige at anskaffe og anlægge 

M/69 spidshue uden kvast (selvindkøb).  

 

8.3. Tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet). 

Tjenesteuniform udleveres til alt personel i Marinehjemmeværnet, når den lovpligtige ud-

dannelse (LPU) er gennemført. Tjenesteuniform kan som udgangspunkt anvendes ved re-

præsentation, særlige lejligheder og parader samt indendørs tjeneste ved Marinehjemme-

værnet. 

Figur 801: Garnisonsuni-

form M/69 (Rosenborg-

Livjægerne). 
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Tjenesteuniform består af: 

 

 Jakke M/04, kort, mørk, marineblå. 

 Jakke M/97 (SUPP, EMU, OFF samt særligt udpegede frivillige). 

 Jakke M/04, lang, mørk, marineblå (ej personel i MFP). 

 Benklæder M/97, mørkeblå. 

 Skjorte M/69, hvid, langærmet. 

 Skjorte, hvid, kortærmet (selvindkøb). 

 Bukserem M/69, sort. 

 Sorte glatte snøresko (selvindkøb). 

 Sorte sko med hæl, kvinder (selvindkøb). 

 Slips, sort, lang. 

 Sweater, kraftig, o-hals, mørkeblå/sort. 

 Pullover, let, v-hals, sort (SUPP, EMU, OFF). 

 Baret, M/58, mørkeblå. 

 Kasket, m/overtræk (kun BM/OFF selvindkøb). 

 Sikkerhedsstøvler. 

 

Anvendelse af hvid skjorte og slips samt sweater/pullover:  

 

 Udendørs - anvendes altid med slips. 

 Indendørs – anvendes med eller uden slips. 

 

Når der er anlagt sweater udenpå skjorte gælder følgende: 

 

 Er der anlagt slips, skal skjorteflipper være indenfor sweate-

rens krave. 

 Er der ikke er anlagt slips, skal skjorteflipperne være udenpå swea-

terens krave.  

 

Når pullover, let, V-hals anvendes, anlægges slips således: 

  

 Indenfor militært område er det valgfrit, om der bæres slips.  

 Udenfor militært område bæres der altid slips til pullover. 

 

Ved opsmøgede ærmer skal opslagene være ca. manchettens bredde 

og således at underkanten er over og fri af albueleddet.  

 

Kvindeligt personel må anvende sko og støvler med en op til 5 cm høj  

hæl. Nederdelens længde må ikke være kortere end til midt på knæet  

og ikke længere end 10 cm under knæet. 

 

8.4. Stationsuniform M/72 (Flyverhjemmeværnet). 

Stationsuniform består af: 

  

 Jakke, station M/72. 

 Bukser, station M/72. 

 Frakke, station M/72. 

 lyseblå skjorte med lange ærmer. 

 Baret M/04, flyverblå. 

 Kasket, tjeneste M/51 (OFF og BM). 

 Skråhue (selvindkøb). 

 Slips, sort, lang. 

Figur 802: Tjenesteuniform 

(Her vist med jakke M/04, kort, 

samt bukser og sorte sko). 

Figur 803: Kasket med 

Jakke. 

Figur 804: Stationsuni-

form med kasket. 
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 Butterfly, sløjfeslips, sort (kvinder). 

 Broche, FLV, mærke, metal (kvinder). 

 Stationsnederdel, (kvinder). 

 Sorte glatte snøresko (selvindkøb). 

 Sorte sko med hæl, kvinder (selvindkøb). 

 Sokletter sorte.  

 Nylonstrømper (kvinder).  

 

Stationsuniform kan anvendes ved repræsentation, særlige lejligheder og parader. Når stati-

onsuniformen anlægges efter de nedenfor beskrevne retningslinjer er den at betragte som 

formel uniformering, idet uniformen kan bæres med/uden stationsjakke, som skjorteuniform 

eller med blå pullover som yderpåklædning. Ved anlagt stationsjakke anlægges der altid 

slips/butterfly til skjorten. 

 

Til uniformen hører hovedpåklædning kasket M/51 (officerer og befalingsmænd) og baret. 

Kasket M/51 er af flyverblåt kamgarn med nedfaldende stofskygge og med hagerem af sort, 

snoet silkesnor. Til kasketten anlægges officers- eller befalingsmandsemblem. Kasketten 

anlægges ved ophold udendørs eller ved ceremonielle lejligheder til stationsuniformen. Al-

ternativt kan skråhue anlægges, såfremt denne er selvanskaffet.  

 

For kvinder anlægges nylonstrømper ved anvendelse af nederdel og sorte sko. Nylonstrøm-

pen skal være i farven ambre eller sort og uden synlig søm og mønstre. 

Kvindeligt personel må anvende sko og støvler med en op til 5 cm høj hæl. Nederdelens 

længde må ikke være kortere end til midt på knæet og ikke længere end 10 cm under knæ-

et. 

 

8.5. Uniformer i musikkorps og tambourkorps i Hærhjemmeværnet, Marinehjem-

meværnet og Flyverhjemmeværnet. 

Personel i Hjemmeværnets musikkorps og tambourkorps har bæringsret til henholdsvis gar-

nisonsuniform M/69, Tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) og Stationsuniform M/72. Uni-

formssammensætningen kan være tilpasset – for eksempel i forhold til skjorter, nederdele 

mv. Ovenstående uniformer anlægges kun i forbindelse med tjenestelige arrangementer. 

Der bæres sorte snøresko til uniformerne. Kvindeligt personel må anvende sorte sko alterna-

tivt sorte støvler med en op til 5 cm høj hæl. Anlæggelse af kampuniformssystem MTS M/11 

til arrangementer kan beordres af dirigent eller leder af musikkorps, dog således at enheden 

fremstår ensartet under arrangementer. Selvindkøbte uniformer må ikke anvendes under 

musikarrangementer. 

  

8.5.1. Anvendelse af lyre og hovedbeklædning.  

Lyre anlægges af menige og befalingsmænd af sergentgruppen i Hjemme-

værnets musikenheder. For Hærhjemmeværnet monteres lyren på mid-

ten af skulderstroppen på garnisonsjakke M/69. Lyre anlægges på skyde-

sløjfe til skjorteuniform.  Officerer anlægger lyre midt på springfold på 

højre brystlomme på garnisonsuniform M/69, og samme sted på skjorte-

uniform. For Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet anlæg-

ges lyren på højre jakkeærme midt på overarmen. Lyren anlægges endvi-

dere på skydesløjfe, som bæres til skjorteuniform.  For kvinder i Kvindeli-

ge Marineres Musikkorps kan der anlægges specialsyet hat. For mænd kan 

der anlægges kasket.                                                                                 Figur 805: Lyre. 

 

8.5.2. Anvendelse af musikersnor (fangsnor). 

Fangsnor anvendes af personel i musikenheder. I Hærhjemmeværnet anvendes en flettet 

hvid og grøn snor. Hver fangsnor findes i tre udgaver. Fangsnor anlægges på garnisonsjakke 
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M/69, og skjorte om venstre ærme. I Marinehjemmeværnet anvendes en flettet hvid og 

mørkeblå snor. Fangsnoren anlægges på respektive uniformsjakker om venstre ærme. På 

uniformer uden skulderstropper fæstnes snoren ved hjælp af nål og tråd. Fangsnoren an-

lægges ligeledes til skjorteuniform. I Flyverhjemmeværnet anvendes en flettet hvid og blå 

snor. Fangsnoren anlægges på respektive uniformsjakker om venstre ærme. På uniformer 

uden skulderstropper fæstnes snoren ved hjælp af nål og tråd. Fangsnoren anlægges ligele-

des til skjorteuniform.  

 

Figur 806: Anlagt fangsnor (her vist en menig i  

Kvindelige Marineres Musikkorps). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 807: Fangsnor for dirigent (Hærhjemmeværnet), for befalingsmand  

(Marinehjemmeværnet) og for menig (Flyverhjemmeværnet). 

 

8.6. Flyveruniform (Flyverhjemmeværnet). 

Flyveruniform er anvendelse af flyvedragt (NOMEX) og flyvejakke i olivengrøn i forbindelse 

med den daglige tjeneste, som ikke indbefatter gennemførelse af flyvning. Flyveruniformen 

er i denne sammenhæng ikke at betragte som funktionsbeklædning.  

 

Flyveruniformen består af følgende udleverede bestanddele:  

 

 Flyvedragt, olivengrøn. 

 Flyvejakke, sommer, olivengrøn. 

 Flyvejakke, vinter, olivengrøn. 

 Flyvestøvle, sort. 

 Flyvevåbnets baret. 

 

Derudover kan øvrigt udleverede eller selvindkøbte uniformsgenstande anvendes i forbindel-

se med uniformen:  

 

 Støvler, brune eller sorte støvler. 

 Warmpeace (dog ikke som yderpåklædning).  

 Regnjakke og regnbuks (MTS).  

 

Flyveruniformen bæres således:  

 

 Flyvedragt med navnemærke, evt. uddannelsesemblem og distinktioner (se pkt. 5.16.10 

og 5.16.11).  

 Grøn eller TAN-farvet T-shirt.  

 Støvler (brun eller sort flyvestøvle).  

 Flyvejakke som overtøj med navnemærke (evt. uddannelsestegn) og distinktioner. 



 HJKBST 403-001 

  2021-03 

Side 56 af 57 

 

Ved ophold udendørs bæres nedenstående hovedpåklædning,  

 

 Flyvevåbnets baret.   

 Flyvevåbnets skråhue (selvindkøb). 

 

Flyveruniformen må kun bæres i forbindelse med den daglige tjeneste af piloter og faste 

besætningsmedlemmer.   

 

 

Figur 808: Flyverdragt med/uden flyverjakke. 
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9. PARADEPÅKLÆDNING 

 

9.1. Fælles bestemmelser. 

Den for paraden ansvarlige, udgiver bestemmelser for paradepåklædning, således alle så 

vidt muligt er ens påklædt. 

   

Følgende forhold befales særskilt: 

  

 Uniformstype. 

 Med/uden dekorationer.  

 Med/uden af udmærkelsestegn på MTS Uniform (jf. fig. 520).  

 Med/uden handsker, herunder farve. 

 Med/uden bælte M/96. 

 Bæring af synlige undertrøjer, sweater og skjorter til MTS jakke (bæres ensartet). 

 Med/uden våben, herunder evt. våbenføring og rem. 

 Bæring af ærmemærker. 

 Med/uden sidevåben. 

 

M/1 MTS M/11 ALM med baret ved køligt vejr. Bukseben snøres til støvleskaf-

tets top under parade. Det skal tilstræbes at anvende brune udleverede 

støvler. Jakke bæres med nedrullede ærmer. Bæring af synlige undertrø-

jer, sweater og skjorter til MTS jakke (se fig. 209.) bæres ensartet i en-

heden. 

M/2 MTS M/11, LET med baret til varmt vejr. Bukseben snøres til støvleskaf-

tets top under parade. Det skal tilstræbes at anvende brune udleverede 

støvler. Jakke bæres med nedrullede ærmer.  Bæring af synlige under-

trøjer, sweater og skjorter til MTS jakke (se fig. 209.) bæres ensartet i 

enheden. 

M/3 (Marine-

hjemmeværnet) 

Tjenesteuniform (Marinehjemmeværnet) med kasket m/hvidt hueover-

træk eller baret.   

 

Frivilligt personel har ikke udleveret sidevåben (sabel eller dolk). Ved parader, hvori der ind-

går fanekommando, bærer faneløjtnanten sidevåben. Såfremt faneløjtnant er udpeget blandt 

det frivillige personel, udleveres sidevåben til lejligheden. Der anlægges altid handsker til 

sidevåben.  

 

9.2. Æressabel eller -dolk. 

Frivilligt personel, der i Hjemmeværnet har fået udleveret æressabel eller æresdolk, må, 

uanset grad kun bære denne i forbindelse med tjenestelige kirkelige handlinger, Nytårsparo-

le og 4. maj arrangement.  

 

Herudover må æressabel eller æresdolk kun bæres ved særlige lejligheder efter indhentning 

af direkte tilladelse fra skole-, regions- eller værnsgrenschef. 

  

Marinehjemmeværnet bruger livgehæng og hvide handsker. Hærhjemmeværnet anvender 

bælte M/96 sabelgehæng og sorte handsker.  
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