Bæreregel for garderdekorationer og andre hæderstegn.

Rækkefølge og placering
De Danske Garderforeninger har fastsat at foreningens dekorationer bæres øverst på jakkens
brystlomme, dog hvis man har blazer med skjold eller sol påsyet brystlommen, så bæres
foreningens dekorationer lige over, så dekorationens underkant ikke dækker over blazermærket.
Ved to eller flere dekorationer i krydsbånd anbringes de således de dækker noget over hinanden.
Denne skitse er en gengivelse fra De Danske Garderforeningers
håndbog, hvor rækkefølge og korrekt placering af dekorationer
er præciseret.
Den vedtagne rækkefølge, der regnes fra inderst og ud mod
venstre, er:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Foreningsemblemet
Æresmedlemstegn
Danske Soldaterforeningers Landsraads Hæderstegn
Præsidiets (DG) Hæderstegn (PRHT)
De Danske Garderforeningers Hæderstegn (DGHT)
Jubilæumstegn (10 års tegnet erstattes af 25 års tegnet
når det opnås o.s.v.)
Skydemedaljer m.v., 100 mandsforeningens tegn m.v.
Hæderstegn fra andre soldaterforeninger.
Udenlandske soldaterforeningstegn

Lidt fakta og historisk baggrund
Det skal indledningsvis påpeges at man ikke må sammenblande officielle dekorationer med
foreningsdekorationer, og det vil sige at man ikke må bære dem samtidig. Foreningsdekorationer
må heller ikke bæres på en officiel dansk uniform. Dette er den officielle holdning som er fastsat af
Ordenskapitlet.
Det tolereres dog at soldaterforeninger o.l. bærer deres foreningsdekorationer sammen med
eventuelle tildelte officielle dekorationer, men officielle dekorationer skal i så fald altid gå forud for
foreningsdekorationerne.
Når det gælder officielle dekorationer er der fra Hofmarskallatet udarbejdet et reglement for bæring
af disse, hvilket kan ses i Kongelig Dansk Statskalender. Reglementet indeholder regler for hvornår
og hvordan dekorationerne bæres samt i hvilken rækkefølge de placeres. Reglementet glæder for de
officielle danske ordener, medaljer og hæderstegn, samt for andre kgl. indstiftede eller approberede
medaljer og hæderstegn.
I en periode indtil 1911 måtte man folde båndet på danske ordner som man ville. Derfor kan man på
gamle malerier og fotografier se personer der har danske dekorationer monteret i lodret bånd,
triangulært foldet, foldet gennem et knaphul eller i krydsbånd. Fra 1911 til 1917 skulle dekorationer
monteres i krydsbånd med højre flig øverst, men ved Kgl. Resolution af 26. oktober 1917 blev det

bestemt at venstre flig skulle være øverst. Samtidig blev det bestemt at udenlandske dekorationer
skulle bæres i bånd, der var monteret på samme måde som danske dekorationer, og denne
bestemmelse er fortsat gældende. Undtaget er kun dekorationer med spænde på båndet, der skal
bæres som originalen i lodret monteret bånd.
I følge Hofmarskallatets reglement af september 1996 skal
“dekorationer bæres i én vandret række på venstre side af brystet i reversets knaphul eller i
højde dermed. 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.”

Når det gælder foreningsdekorationer er det den enkelte forening, der bestemmer bæreregel og
rækkefølge. De Danske Garderforeninger har fastsat at foreningens dekorationer bæres øverst på
jakkens brystlomme, dog hvis man har blazer med skjold eller sol påsyet brystlommen, så bæres
foreningens dekorationer lige over, så dekorationens underkant ikke dækker over blazermærket.
Også her gælder det at ved to eller flere dekorationer i krydsbånd anbringes de således de dækker
noget over hinanden.
At Garderforeningens dekorationer bære kongelige navnetræk med den respektive monarks tilladelse, gør dem ikke til kgl. indstiftede eller approberede medaljer eller hæderstegn. De er fortsat
uofficielle foreningsdekorationer.
Den fastsatte bæreregel gør det muligt at officielle danske og udenlandske dekorationer kan bæres
som de skal, henholdsvis i højde med jakkereversets knaphul og neden under en rækken med
garderforeningens dekorationer. En gammel garder der har været ansat 25 år i Politiet, som har gået
Nijmegenmarchen og har været FN-soldat vil derfor kunne ses med:
Politiets 25 års-hæderestegn - FN´s Fredsprismedalje - Nijmegen Fortjenstkors - FN-medaljen
båret i en række i højde med reversets knaphul
og neden under på jakkelommen:
Det lokale foreningsemblem - og øvrige soldaterforeningstegn.
Ved en del af Livgardens store jubilæer er der fremstillet festtegn, og bæreregel bliver offentliggjort
op til den aktuelle festlighed. Festtegn indgår ikke i den vedtagne bæreregel, og må altså kun bæres
til den aktuelle fest. Efter festtegnet kan festtegn fra tidligere jubilæer bæres på festdagen.
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