
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGLEMENT  

FOR BÆRING AF DEKORATIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1. GENERELT 

 

Dekorationer bæres normalt altid, når påklædningen er galla og/eller festdragt, 

og/eller nationaldragt (gallauniform kan være civil eller militær. Festdragt er 

kjole og hvidt). 

 

I sådanne tilfælde samt ved andre særlige lejligheder kan dekorationer også 

bæres til smoking, mørkt tøj og habit. Dette gælder især, når det fremgår af 

invitationen eller lignende.  

 

2. BÆRING AF STORE ELLER SMÅ DEKORATIONER 

 

a. Store dekorationer bæres: 

1. Når Hendes Majestæt Dronningen eller Hans Kongelige 

Højhed Prinsen (eller evt. Regenten) er til stede. 

2. Ved kirkelige højtideligheder. 

3. Ved officielle galla- og festforestillinger i Det Kgl. Teater. 

 

Til gallauniform, kjole og hvidt og hertil svarende damepåklædning bæres normalt 

storkorsbånd. 

 

b. Store dekorationer kan bæres: 

1. Ved militære højtideligheder hvor forsvarets personel anlægger 

dekorationer. 

2. Ved jubilæumsfester, mindehøjtideligheder og tilsvarende 

sammenkomster arrangeret af foreninger, sammenslutninger, 

broderskaber o.l. 

3. Ved større familiefester. 

 

Til gallauniform kan kun bæres store dekorationer. 

Ved udendørs arrangementer kan dekorationer – dog ikke bryststjerner og 

storkorsbånd - bæres til civilt overtøj. 

 

c. Små dekorationer bæres: 

I alle andre tilfælde.  

 

Kommandørkors, kommandørkors af 1. grad, storkors af Dannebrogordenen og 

Elefantordenen bæres dog aldrig ”en miniature”. Hvis man ikke er dekoreret med 

nogle af disse danske ordener, men med et udenlandsk kommandørkors, bæres 

dette heller ikke ”en miniature”. 

 

Hvis man imidlertid har flere udenlandske kommandørkors, kan ”overskydende” 

kommandørkors bæres ”en miniature”, dog ikke til gallauniform.  
 



 
3.  DANSKE DEKORATIONER 

 

a. Ordenstegnet til ridder, hhv. ridder af 1. grad af Dannebrogordenen bæres af 

herrer i brystbånd, der monteres i krydslagt facon. Af damer bæres ordenstegnet i 

sløjfe, til uniform dog i krydsbånd. Det samme gælder for Dannebrogordenens 

hhv. Dannebrogsmændenes hæderstegn.  

 

Det anførte gælder tilsvarende for Fortjenstmedaljen, for Medaljen ingenio et 

arti, for Den kongelige belønningsmedalje samt for alle kgl. Indstiftede eller 

approberede medaljer og hæderstegn, medmindre andet er fastsat i respektive 

statuetter. Ordensbånd, der er tildelt med spænde, bæres dog lodret. 

 

b. De under a. nævnte dekorationer bæres i følgende indbyrdes rækkefølge fra 

højre mod venstre: 

 

1. Dannebrogordenens hæderstegn. 

2. Ridderkorset af 1. grad/Ridderkorset af Dannebrogordenen. 

3. Dannebrogsmændenes hæderstegn. 

4. Fortjenstmedaljen i guld. 

5. Medaljen ingenio et arti. 

6. Fortjenstmedaljen i sølv med spænde. 

7. Kongelig erindrings- og mindemedalje i den rækkefølge, hvori de er 

modtaget, således at den senest modtagne bæres længst til højre. 

8. Den kongelige belønningsmedalje med inskription eller spænde. 

9. Fortjenstmedaljen i sølv 

10. Den kongelige belønningsmedalje. 

11. Andre danske hæderstegn, medaljer m.m. i den rækkefølge, der er 

anført i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender. 

 

c. De under a. nævnte dekorationer bæres i én vandret række på venstre side af 

brystet i reversets knaphul eller i højde hermed.  To eller flere dekorationer skal 

anbringes 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.  

 

Til uniformen placeres de nævnte dekorationer således, at den inderste, længst til 

højre værende dekoration ikke kommer til højre for midten af brystet. 

Overkanten af båndene skal være i højde med den øverste knap i uniformsjakken 

ved dobbeltradet uniform, ved enkeltradet i højde med et punkt midt imellem den 

øverste og næstøverste knap. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

d. Ordenstegnet til kommandør af Dannebrogordenen bæres af herrer i bånd om  

 halsen, således at ordensbåndet ligger uden på slipset, men ved dobbelt flip 

under flippen, og således at ordenstegnet vises frem under slipsesløjfen eller 

udenpå slipseknuden. Til gallauniform med høj krave lægges båndet om halsen 

inden for uniformsjakkens krave, således at ordenstegnet og en antydning af 

ordensbåndet hænger frem ved sammenhægtningen.  

 

 Damer bærer ordenstegnet i sløjfeformet ordensbånd på venstre side af brystet, 

til uniform dog i kommandørbånd om halsen. 

 

 Kommandører af 1. grad af Dannebrogordenen bærer brystkorset på venstre 

side af brystet, omtrent på højde med hjertet.  

 

e. Dannebrogordenens storkorsstjerne bæres på venstre side af brystet omtrent på 

højde med hjertet. 

 

Storkorsbåndet, der kun bæres til gallauniform. kjole og hvidt og hertil 

svarende damepåklædning, bæres fra højre skulder til venstre hofte; til kjole 

og hvidt under kjolen, men over vesten. Gejstlige bærer til ornat ordenstegnet i 

kommandørbånd om halsen.  

 

På Dannebrogordenens ordens- og højtidsdage (28. januar, 15. april, 28. juni 

samt Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag) bærer storkorsriddere 

ordenstegnet i kæde fremfor storkorsbånd. Ordenskæden bæres om halsen hvi-

lende på begge skuldre, til uniform under epauletterne.  

 

f. Elefantordenens stjerne bæres på venstre side af brystet, omtrent i højde med 

hjertet oven for alle andre bryststjerner.  

 

Ordensbåndet, der kun bæres til gallauniform. kjole og hvidt og hertil svarende 

damepåklædning. bæres fra venstre skulder til højre hofte; til kjole og hvidt 

under kjolen, men over vesten.  

 

På Elefantordenens ordens- og højtidsdage (1. januar og 28. juni samt Hendes 

Majestæt Dronningens fødselsdag) bæres ordenstegnet i kæde fremfor i 

ordensbåndet. Ordenskæden bæres om halsen hvilende på begge skuldre, til 

uniform under epauletterne.  

 

g. Kong Christian X's mindetegn og Kong Frederik IX's mindetegn bæres på 

venstre side af brystet neden for såvel danske som udenlandske officers- og 

ridderkors samt bryststjerner.  

 

 

 



 

 

 

4.  UDENLANDSKE DEKORATIONER 

 

a. 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. 

 

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. 

 

Ønskes der udvist særlig opmærksomhed over for en udenlandsk person, kan 

dekorationer fra det pågældende land bæres umiddelbart efter danske 

dekorationer. 

 

b. 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.  

 

Til enkeltradet uniform kan evt. yderligere kommandørkors bæres i 

kommandørkrydsbånd på højre side af brystet. Udenlandske kommandørkors 

bæres i så fald i samme højde som ridder- og officerskors og i den rækkefølge, 

der er anført ovenfor under a. Er der ikke plads til, at dekorationerne kan hænge 

ved siden af hinanden, skal de anbringes således, at de dækker noget over 

hinanden; den til venstre værende dekorations bånd skal da ligge over det 

nærmest til højre værende bånd, og den første dekoration må ikke komme til 

venstre for midten af brystet. Til dobbeltradet uniform anbringes yderligere 

udenlandske kommandørkors tilsvarende langs overknapningens øverste kant.  

 

Til kjole og hvidt kan overskydende kommandørkors bæres "en miniature".  

 



 
 

 

 

 

c. 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 bæres til venstre for 

eller under bryststjernen for storkors eller brystkorset for kommandør af 1. 

grad af Dannebrogordenen.  

Udenlandske bryststjerner bæres indbyrdes fra oven og nedefter i den 

rækkefølge, der er anført for udenlandske officers- og ridderkors, dog at 

storkorsstjerner bæres foran (oven for eller til højre for) bryststjerner til 

storofficersdekorationer eller kommandørdekorationer af 1. grad.  

Udenlandske storkorsbånd bæres kun til gallauniform, kjole og hvidt og 

tilsvarende damepåklædning.  

Til kjole og hvidt kan overskydende ordenstegn til udenlandske ordeners 

storkorsgrad, storofficersgrad og kommandør af 1. grad bæres "en 

miniature".  

d. Danske statsborgere, der er dekoreret i Dannebrogordenen, eller som 

beklæder en statstjenestemandsstilling, skal søge om tilladelse til at anlægge 

og bære en tildelt udenlandsk dekoration. Ansøgningen stiles til Dronningen 

og indsendes til Ordenskapitlet, Det Gule Palæ, Amaliegade 18, Postboks 

2143, 1015 København K 

 

5. SMÅ DEKORATIONER (MINIATURE-DEKORATIONER) 

Miniaturedekorationer er mindre udgaver af egentlige ordenstegn og medaljer. 

Miniaturedekorationer er alle af samme størrelse. Den til en dekoration 

svarende ordensgrad er markeret på ordensbånd. Til ridder af 1. grad (officer) 

bæres på ordensbåndet en roset. For de højere ordensgrader anbringes under 

rosetten vinger af sølv eller guld, der vandret viser ud under rosetten til begge 

sider således: 

 

- For kommandører: Begge vinger i sølvsnor 

- For kommandører af 1. grad: Højre vinge i guldsnor, venstre vinge i sølvsnor. 

- For storkors: Begge vinger i guldsnor. 

 

Miniaturedekorationer bæres i samme indbyrdes rækkefølge som store 

dekorationer, og de til dekorationerne hørende bånd knyttes på samme måde 

som danske ordensbånd. 

 



 

 

 

Dekorationer til kommandør, kommandør af 1. grad og storkors af 

Dannebrogordenen samt til Elefantordenen kan aldrig bæres ”en miniature”. 

Tilsvarende udenlandske dekorationer kun ”en miniature” som ”overskydende” 

ordenstegn. 

 

I de tilfælde, hvor store dekorationer bæres eller kan bæres, kan den, der bærer 

et dansk eller udenlandsk kommandørkørs, eller en dekoration til højere 

ordensgrad, vælge at bære yderligere dekorationer ”en miniature”. 

Til gallauniform kan dog ikke bæres miniauturedekorationer. 

 

 

 

Hofmarskallatet, DET GULE PALÆ, August 2003 

 

 

 

Godkendte dekorationsforkortelser til brug i breve og på kuverter: 

 

Ridder af Elefantordenen……………………………………………………..R.E. 

Storkommandør af Dannebrogordenen…………………………...............S.Kmd. 

Storkors af Dannebrogordenen m. bryststjerne i diamanter………… SK. i diam. 

Storkors af Dannebrogordenen………………………………………………..SK. 

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen………………………...............K.1 

Kommandør af Dannebrogordenen………………………………….................K. 

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen……………………………………….R.1 

Ridder af Dannebrogordenen…………………………………………………...R. 

Dannebrogordenens hæderstegn…………………………………………….D.Ht. 

Dannebrogsmændenes hæderstegn………………………………………….D.M. 

Fortjenstmedaljen i guld……………………………………………………F.M.1 

Fortjenstmedaljen i sølv m. spænde……………………………F.M.2 m. spænde 

Fortjenstmedaljen i sølv……………………………………………………F.M.2 

Medaljen ingenio et arti…………………………………………………..M.i.&a. 



 
 

 


