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CHEFEN FOR SØVÆRNET
København, den l) nov 1970
SøvÆRNS-BESTEMMELSE NR. 020.
Flagreglement og honnørreglement

~or

Nærværende bestemmelse indeholder en
ved kongelig resolution

a~

lement og honnørreglement

25 oktober 1939
~or

Søværnet.
ajour~øring a~

stad~æ8tede

det

flagreg-

Søværnet.

Chefen for Søværnet er ved Forsvarskommandoens skrivelae nr. P-20.21/PA l - 1176 af 8 juli 1970 bemyndiget til at udgive de ajour~ørte reglementer.
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A. Orlogsflag og Orlogsgøs.

§ l.
Orlogsflaget (orlogsgøsen) er et splitflag

a~

dybrød

farve med hvidt kors.
Korsets bredde er 1/7 af flagets højde ved stangen. Felterne ved stangen er kvadrater, hvis sider er 3/7

a~

flagets

højde. Længden af den del af korset, som adskiller de ydre felter, er l 1/4 gange længden af de indre felters sider, de ydre
felters hertil svarende rektangulære del fortsættes i

~lagets

c

længderetning af spidse flige, der har form af retvinklede trekanter, og hvis længde ved flagets øverste og nederste kant er
l 1/2 gange den rektangulære dels længde.

§

2.

Orlogsflagets størrelse betegnes ved antallet af duge i
flagets højde.

Orlogs~lag

Omt~entlig

findes i

~ølgende

størrelser:

l, lf, 2 l/J, 3 1/2, 4 2/3, 5 5/6, 7.

Antal duge:

højde i meter: 0,5 0,8 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2.

§ 3.
Flådens skibe under kommando fører orlogsflag normalt
på

~lagspil

under

agter eller

e~ter

omstændighederne på .tortop eller

ga~~el.

Skibe, i hvilke der ikke er hejst kommando, fører orlogsflag under sejlads.

c

§ 4.
Orlogsflag

~øre8

inden for

~lagtidt

klokken 0800 til solnedgang. står solen op

det vil sige fra
e~ter

klokken 0800,

føres orlogsflaget dog først fra solopgang. Ligger flere a~ Flådens skibe sammen, hejses og nedhales orlogs~laget (orlogsgøsen)
efter den i anciennitet ældste tilstedeværende kommanderende,
dog følges i nærheden af salutbatteriet Sixtus dettes avertissementskud for

orlogs~lagets

hejsning og nedhaling.
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på høje bredder kan den kommanderende fastsætte en anden
~lagtid,

nAr omstændighederne taler

der~or.

Ude af sigte af skib eller land kan Flådens skibe inden
for flagtid efter den kommanderendes bestemmelse undlade at føre flag, Dår omstændighederne taler derfor.
Under ophold i udlandet følges den for stedet gældende
flagtid.

§ 5.
Uden for flagtid føres orlogsflag, så længe det er lystl
a. ved ankomst til eller afgang fra havn eller ankerplads,
b. uden for en flådestation ved et orlogsskibs ankomst,
afgang eller passage,
c. under passage åf et andet skib, der fører flag,
d. ved passage af fyr .ed vagt, fyrskibe og signalstationer,
e. under gudstjenest. og sørgeceremoniel.

§ 6.
Uden for flagtid føres orlogs1lag, uanset om det er
lyst eller ikkel
a. under forøget beredskab,
b. når skibet i egenskab af dansk orlogsskib optræder
over for danske eller fremmede skibe, fartøjer,
luftfartøjer m.v.,
c. under salut,
d. nAr forholdene i øvrigt taler derfor.

§ 7.
Orlogsgøs føres inden for flagtid af skibe, der fører
kO.m&ndotegn, nAr de ligger til ankers eller er fortøjet. Undervandsbåde fører dog

k~

orlogsgøs, når de er

eller på siden af depotskib.

~ortøjet

i havn
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§
Or10gs~lag

a.

(gøs)

~øres

8.
på halv stang a

1ang~redag,

b. ved Kongens, Dronningens, Enkedronningens eller Trondød samt e~ter særlig ordre ved andre døds~a1d i kongehuset,
c. ved døds~a1d om bord 1).
~ø1gerens

d. når tilstedeværende orlogsskib
stang,

~ører ~laget

på halv

e. den 9 april til klokken 1200. Er den 9 april sammen~ladende

med en

a~

Folkekirkens helligdage, skal

reglerne ~or ~lagning på denne sidste ~ø1ges,
~. når ~orho1dene i øvrigt taler der~or 2), eller det
særligt beordres.

§ 9.
Når or10gsr1ag og -gøs

~øres

på halv stang, skal på

stortop eller under gar~e1 ~lagets overkant være en god rlaghøjde under knappen eller under nokken på gar1en. på rlagspil
(gøsstage) skal
spillets midte.

~lagets

midte omtrent være i højde med flag-

Flaghejsningen udrøres til sædvanlig tid på reglementeret måde, idet orlogsflag og -gøs hejses helt for, og først efter at honnøren ved flaghejsningen er til ende, sættes orlogsflag og -gøs på halv stang. Skal orlogsflag og -gøs

~orblive

på

halv stang indtil flagtids ophør, hejses ved kommandoen: "Klar
overa1tl" or10gs~lag og -gøs helt ~or, hvorefter nedhalingen
~oregår på sædvanlig måde. (Se § 91).

§ 10.
Under flagning må orlogsflag og -gøs ikke sættes på
halv stang. I påkommende tilfælde må den kommanderende afgøre,
hvorvidt man efter omstændighederne enten skal sætte orlogsflag
og -gøs på halv stang eller flage.
l) Jf. honnørreglement

~or

Seværnet.

2) Det indberettes i så fald til Chefen for Søværnet.

c
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§ ll.
Kipning med Clage~ er en hævdvunden hø~ligheds~i~ende
giveise over ~or orlogsskibe Cra andre skibe. Orlogsskibe kan i
almindelighed

Corven~e

kipning, men ikke Corlauge den.

Kipning med orlogsflag må ikke finde

s~ed,

medmindre den

som besvarelse af en kipning.
Fre ede orlogsskibe og forters kipning besvares på sam-

fore~ages

me måde, som de gives. Enhver anden kipnins besvares ved at kippe

orlogs~laget

In gang.
Når Clere orlogsskibe marcherer samle~ eller ligger samlet til ankers eller i havn, besvares en kipning a~ hvert enkelt
skib. Fører et aC skibene kongeligt flag eller stander, besvares kipningen dog kun aC de~~e skib.
Er orlogsflaget på halv stang, når en kipning skal besvares, hejses det først helt Cor, inden kipningen foretages,
og når denne har fundet sted, aættes orlogsflaget atter på halv
stang.
Kipning kan i almindelighed ikke forventes over for forter eller Ssværnets øvrige etablissementer i land. Såfremt der
i

dler~id

kippes for flaget på et af de nævnte

s~eder,

skal

kipningen besvares.

§ 12.
OrlogsCartøjer l) fører orlogsflag på flagspil agter,
under sejl dog e~ter omstændighederne under agterste el1M eneste
gaCfel (rånOk).
Flaget føres aom regel kun, så længe det skib, hvortil
hører, fører flag.

~ar~øjerne

Flaget føres på halv stang, så længe det skib, hvortil
fartøjerne hører, fører flaget på halv stang.
I ~artøJer, der ligger fortøjet, s.t~es som regel kun
flag under flagning og paradering samt på søn- og helligdage.
ArbejdsCar~øjer

fører ikke flag.

l) Som orlogsfartøjer betragtes orlogsmæssigt udhalede og bemandede fartøjer, der er
etablissemen~er

underlag~

i land.

Flådens skibe eller Søværnets
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§

l).

Hospitalsskibe hørende til Flåden
~lag,

gen~erkonventionens kendingstegn:

~ører ~oruden

orlogs-

rødt kors på hvid bund,

på stormast eller eneste mast.

§ 14.
Søværnets sejlbåde fører splitflag med et gyldent anker med krone over i det øverste relt ved stangen.
på toppen

~øres

en lille rød stander med samme mærke.
§ 15.

på salutbatteriet Sixtus føres splitrlag på rlagstang
fra solopgang til solnedgang.
Flaget røres som regel kun på halv stang i de i § 8 a
og b nævnte tilrælde. I andre tilfælde indhentes Chefen ror Søværnets forholdsordrer. I øvrigt følges flagreglementet i den
udstrækning, der er forenelig med tjenesten.

§ 16.
på kystdefensionens belagte værker, på flådestationer,
marinestationer og lignende samt på kaserner røres splitflag
på flagstang. Flagreglementet rølges i den udstrækning, der er
rorenelig med tjenesten.
§ 17.
på Søværnets øvrige etablissementer i land røres splitrlag på flagstang inden ror rlagtid på nedennævnte dagel
a. Kirkelige højtidsdage:
Nytårsdag,

l. pinsedag

l. påskedag,

l. juledag samt

Kristi himmelfartsdag,

Langfredag, på halv stang.

c
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b. Mærkedages
Holmens hæderøtegns
Kampen ved My sund e

indsti~telsesdag

••••••••••• 29 januar,
2 f"ebruar,

•••••••••••••••••••••••••••••

Stormen på København ••••••••••••••••••••••••••• 11 f"ebruar,
2 april,
18
april,
Kampen ved .Dybbøl •..••.•••..••••••••.••••••••••
maj
l),
Danmark. befr~e18esdag •••••••••••••••••••••••••
5

Slage t på Reden .••••••..•..•.•..•..••.....•••••

Kampen ved Helgoland •••••••••••••••••••••••••••

maj,

Gr'UDd1ovadagen •••••••••••••••••••••••••••••••••

JUDi,

9
5
Valdemarsdagen (Genf"oreningsdagen) ••••••••••••• 15
l
Slage t i Køge Bugt ••.•.•..••••.•••.•••••.••••••
Slaget ved Fredericia •••••••••••••••••••••••••• 6
Slaget ved Iøted ••.••..•••.•••••••••.•.••.•.••• 25
4
Stormen på Frederike8tad •••••••••••••••••••••••

JUDi,
juli,
juli,
juli,
oktober.

c. Fød.elsdagel
på nedennævnte allerhøjeste og højeste personer.

~ød

eeledages
Kongen, Dronningen og Enkedronningen.
Kongens eller en af"død Konges sønner og døtre,

~or

så

vidt disse har prædikat af" Kongelig Højhed.
Kongens eller en af"død Konges svigersønner og svigerdøtre,

~or

s4 vidt de er danske og har prædikat af Kongelig

Højhed 2)
l) Er den 5 maj sammen~aldende med en a~ Folkekirkens helligdage, skal reglerne f"or flagning på denne sidste f"ølges.
2) For tiden omf"atter punkt c.

~ølgende

allerhøjeste og højeste

personers fødselsdage, nemlig s
Han. Majestæt Kongen ••••••••••••••••••••••••••••••••

Hendes

MaJe.t.~

11 marts

Dronningen •••••••••••••••••••••••••• 28 marts

Tronf"elgeren, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 april
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte ••••••••• 29 april

Margre~he

Arveprins, Han. Kongelige Højhed Prins Knud ••••••••• 27 juli
Arveprinsesse, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Caroline Mathilde ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27 april

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik •••••••••••••••••• 11 juni
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B. KollUDando tegn.
§ 18.
Kommandotegn er følgende:
a. Kongeflag,
b. Kongestander,
c. Tronfølgerflag,
d. Tronfølgerstander,
e. Rigsforstanderflag,
f. Forsvarsministerflag (Søværnet),
g. Admiralsflag,
h. Viceadmiralsflag,

c

i. Kontreadmiralsflag,
J. Orlogsstander,
k. Eskadrechefsstander,
l. Orlogsvi pel:.

§ 19 •
Beskrivelse af kommandotegnene:
a. Kongeflag: Orlogsflag med det danske rigsvåben i et
hvidt kvadrat i korsets midte. Kvadratets side er

4/7 af fla-

gets højde.
b. Kongestander: Orlogsstander forøget med et kvadratisk hvidt felt nærmest stangen, i hvilket felt er anbragt det
danske rigsvåben.
c. Tron~ølgerflag: Orlogsflag med det danske våben omgivet af elefantordenens kæde hvorover en krone i et hvidt kvadrat i korsets midte. Kvadratets side er

4/7 af flagets højde.

d. Tronfølgerstander: Orlogsstander forøget med et kvadratisk hvidt felt nærmest stangen, i hvilket felt er anbragt
mærket i tronfølgerflaget.
e. Rigsforstanderflagl Orlogsflag med Scepter og sværd
krydslagte over rigsæblet og derover en kongelig krone i et
hvidt kvadrat i korsets midte. Kvadratets side er 3/7 af flagets
højde.
f. Forsvarsministerflag (Søværnet): Orlogsflag med guldkronet blåt anker i hvidt kvadrat i korsets midte. Kvadratets
side er 3/7 af flagets højde.
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g. Admirals~lagl Orlogs~lag mad to hvide 6-takkede stjerner i det øverste felt ved stangen og en hvid 6-takket stjerne
i det nederste relt ved stangen.
h. Vieeadmiralsflagl Orlogsflag med en hvid 6-takket
stjerne i hvert af de to felter ved stangen.
i. Kontreadmiralsflagl Orlogsflag med en hvid 6-takket
stjerne i det øverate ~elt ved stangen.
j. Orlogsstanderl A~ dybrød farve med hvidt kors og
split. Standerens længde er J gange største højde, mindste højde er 1/6 af største højde. Bredden af korsets vandrette stribe
er henholdsvis I ved stangen 1/7, i korset 1/8 og i spidsen 1/18
standerens største højde. Korsets iodrette stribe, hvis bredde er 1/8 a~ standerens største højde, er anbragt på 1/4 af
a~

standerens længde regnet

~ra

stangen. Halvdelen

a~

standerens

længde er splittet midt i korsets vandrette stribe.
k. Eskadreehefsstanderl Af dybrød farve med hvidt kors
og split, idet standerens ydre halvdel regnet fra midten

a~

dens

længde dannes af et hvidt felt. Standerens længde er l 1/2 gange største højdel mindste højde er 1/6 af største højde. Koraets bredde er 1/7 af standerens største højde. Korseta lodrette
stribe er anbragt på 1/4 af standerens længde regnet fra stangen. Halvdelen af standerens længde er splittet midt i det ydre, hvide felt.
l. Orlogsvimpell Af dybrød farve med hvidt kors og
split, korsets bredde er l/J af vimplens højde ved stangen, korsets lodrette stribe er anbragt på 1/6 af vimplens længde regnet
stangen, l/J af vimplens længde er splittet midt i korsets
vandrette stribe.
~ra

Kommandotegnene findes i følgende størrelserl
Flag, antal dugel J/4, l, l J/4, 2 l/J, J 1/2,4 2/J x), 55/6xx)
Standere, antal dugel J/4, l, l 1/2, l J/4. 2 l/J, J
Orlogsvimpler, længde i meterl l, 2.5, 5, 7.5
x) Kongeflag, Dronninge~låg og Tronfølger~lag.
xx) Kongeflag.
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§ 20.
a~ ~lådens

Nåf nedennævnte går om bord i et
ses

e~ter

indhentet tilladelse eller ordre

~ølgende

skibe, hejkommando-

tegn:
a. For Kongen eller den regerende Dronning:
~or

Konge~lag,

tron~ølgeren: Tron~ølger~lag

på kommando skibets stortop.
Så~remt

sted

orlogs~lag

intet

konge~lag

haves om bord, hejses i dets

med orlogsvimpel over.

b. For Kongen, den regerende dronning eller

tron~ølge-

ren,
så~remt

den for kongeflaget/tronfølgerflaget normerede honnør

ikke skal

sted: Kongestander, subsidiært

~inde

tron~ølgerstan

der på kommandoskibets stortop.
c. For

rigs~orstanderen: Rigs~orstander~lag på

kommando-

skibets stortop.
d. For Forsvarsministeren: Forsvarsministerrlag (Søværnet) på kommandoskibets stortop.
e. For en admiral:

Admirals~lag

på kommandoskibets stor-

top.
~.

bets

For en viceadmiral:

Viceadmirals~lag på

kommandoski-

~ortop.

g. For en kontreadmiral:
skibets

~ortop

Kontreadmira18~lag på

kommando-

l)

h. For en kommandør som

en gruppe eller deling:

che~ ~or

Orlogsstander på kommando skibets stortop.
eskadreche~: Eskadreche~sstander på

i. For en
skibets stortop.

Så~remt

der ingen mast

~indes,

kommando-

da på et dertil

egnet sted.
j. For en
der ingen mast

skibsche~:

~indes,

Orlogsvimpel på stortoppen.

Så~remt

da på et dertil egnet sted.

§ 21.
Skibe, der roretager sejlads, uden at kommando er beordret hejst,

~ører

ikke kommandotegn.

l) I tremastede skibe fører kontreadmiraler deres kommandotegn
på krydstoppen.

c
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§ 22.
NAr et højere kommandotegn hejses i et ar Flådens skibe,
nedhales det lavere.
Er det lavere kommando tegn flag eller stander, flyttes
dog dette til et andet skib inden for den dette kommandotegn underlagte styrke.

§

2J.

Såfremt en fremmed kongelig person har modtaget udnævnelse til en ærespost i det danske Søværn og kommer om bord i et
af Flådens skibe, kan det til graden svarende kommandotegn hejses i stedet for vedkommendes nations flag , når ønske herom udtales. Det på skibet vejende kommandotegn vil i så tilfælde være at flytte til et andet skib eller at nedhale.

§ 24.
Kommando t egn føres på halv stang I
a. Langfredag,
b. Ved dødsfald i det danske kongehus i de i

§

8 b nævn-

te tilfælde,
c. I sarlige tilfalde ved dødsrald om bord l)

§ 25.
Kommandotegnet r.res på halv stang på mastetop med flag,
stander eller orlog8vimpels overkant en god flaghøjde fra knappe~
pA stage med flagets midte omtrent i højde med midten af stagen,
og med standerens og orlogsvimplens midte omtrent på l/J af stagen regnet fra knappen.

c.

Distinktionstegn.

§ 26.
Distinktionstegn er følgendel
a. Dronningeflag, •
b. Dronningestander,
l) Jr. honnørreglement ror Søværnet,

§

108.
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c.

Kongehus~lag,

d. Anciennitetsstander.

Beskrivelse
a.
(hvora~

§ 27.
a~ distinktionstegnene l):

Dronninge~lag: Orlogs~lag

med det danske rigsvåben

er udeladt skjoldholderne og ordenskæderne) i et hvidt

kvadrat i korsets midte. Kvadratets side er

4/7 af

~lagets

højde.

b. Dronningestander: Orlogsstander forøget med et kvadratisk hvidt felt nærmest stangen, i hvilket felt er anbragt
mærket i dronningeflaget.
c. Kongehusflag: Orlogsflag med en kongelig krone i et
hvidt kvadrat i korsets midte. Kvadratets side er 3/7 af ~lagets
højde.
d. Anciennitetsstander: Af dybrød farve med hvidt kors
og split, trekantet, ligesidet. Korsets bredde er 1/9

a~

stande-

rens største højde. Korsets lodrette stribe er anbragt på 1/3 af
standerens længde regnet

~ra

stangen. Halvdelen af standerens

længde er splittet midt i korsets vandrette stribe.

§ 28.
Hår nedennævnte går om bord i et af Flådens Skibe, hejses på skibets stortop efter indhentet tilladelse eller ordre
følgende distinktionstegn:
a. For dronningen: Dronningeflag.
b. For dronningen, såfremt den for dronningeflaget normerede honnør ikke skal finde sted: DroDDingeatander.
c. For medlem af det danske kongehus med prædikat af
Kongelig Højhed: Kongehusflag.

§ 29.
Når en ældre vimpelmand ligger på red eller i havn med
en yngre standermand eller vimpelmand, kan førstnævnte føre anciennitetsstander under rånok (saling) på fortoppen (eneste top)
om styrbord.
l) Størrelser som an~ørt i

§

19.

c:
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§ 30.
Når distinktionstegn hejses, nedhales kommandotegnet ikke.

§ 31.
I fartøj fører de i

§

28 nævnte kongelige personer destævnen ved

o~~icielle

lejlighe-

kongelige personer ved

o~~icielle

lejlig-

res distinktionstegn på stage i
der.
Når
heder

~remmede

a~entes

gældendes eget

med

~artøj, ~øres e~ter

~lag

eller

nations~lag

omstændighederne den på-

som distinktionstegn på

stage i stævnen.
I

~artøj

~øres

i øvrigt

stander eller vimpel som

~lag,

o~~icielle

distinktionstegn på stage i stævnen ved
som

lejligheder

~ølgerl

De i

§

20 nævnte personer

~ører

det til deres stilling

eller udkommando svarende kommando tegn.
Søof~icerer a~

svarende

admiralsklassen

~ører

det til deres grad

~lag.

En kommandør som

che~ ~or

en

Stabsche~en

~lådestyrke ~ører

~lådestation ~ører

orlogs-

stander.
i en

orlogsvimpel.

§
Distinktionstegn
som kommando tegn.

~øres

32.
på halv stang

e~ter

samme regler
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Honnørreglement ror Søværnet.
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Ind1edning.

§

1. Nærværende reg1ement omfatter bestemme1ser for den

honnør, der afgives af skibe og fartøjer.
på kystdefensionens værker fø1ges, hvor intet andet er
anført, reg1ementets bestemme1ser. Disse anvendes desuden i den
udstrækning forh01dene ti11ader på Søværnets øvrige etab1issementer i 1and.
Med hensyn ti1 bestemme1ser for den honnør, der afgives
af enkeltmand, samt den honnør, der afgives af kommandoer, henvises ti1 "Bestemmelser for militær optræden i Søværnet".
§ 2. Hvor intet andet er anført, afgives den for kongelige personer bestemte honnør for regerende fyrster, disses gemalinder og enker, statsoverhoveder, rigsforstandere samt fyrste1ige personer af regerende fyrstehuse med prædikat af Kongelig Højhed.
For officerer i Hæren og Flyvevåbnet og for fremmede
officerer, afgives, hvor intet andet er -anført, honnør som bestemt for Søværnets personel af ti1svarende grader.
Når omstændighederne taler derfor, afgives for rigsombudsmanden på Færøerne samt 1andshøvdingen i Grøn1and, og for
ti1svarende civile danske og fremmede myndigheder honnør som
bestemt for diplomatiske og konsulære repræsentanter.

§

J.

Forener en person i sig flere værdigheder, gives

der ham den honnør, der tilkommer ham i den højeste af disse,
medmindre han honoreres i et bestemt mi1itært tjenstligt forhold, i hvilket tilfælde kun dette kommer i betragtning.
Når flere honnørberettigede personer af samme nation
samtidig kommer om bord i, kommer i nærheden af eller passarer
en flådestyrke eller et enkelt skib, afgives kun den honnør,
som tilkommer den person, der har den højeste rang.

c::
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A. Fartøjshonnør.

§ 4.

Nedenstående bestemmelser gælder for orlogsmæssigt

udhalede fartøjer.
Arbejdsfartøjer samt lastede, bugserede og bugserende
fartøjer følger reglerne i den udstrækning, forholdene tillader
det. Dog rejses årerne ikke, ligesom der ikke holdes på årerne.

§ 5.

Ved passage forbi et orlogsskib eller et militært

etablissement, hvor flaget hejses eller nedhales med honnør, afgiver et fartøj honnør som følgerI
I

rofartøjer rejses årerne (ros der i gafler, holdes på

årerne), og alle i fartøjet undtagen mandskabet ved årerne
blotter hovedet siddende.
I

maskindrevne fartøjer stoppes skruen, og alle i far-

tøjet hilser som ovenfor anført.
I

fartøjer under sejl hilser alle i

fartøjet som oven-

for anført.
Ligger fartøjet på siden af skib eller ved bolværk,
hilser alle i fartøjet undtagen mandskabet ved hagerne som ovenfor anført.

§ 6.
(jf.

§

Ved møde med eller passage af kongelige personer

2) afgiver et fartøj honnør som anført i

§ 5,

idet dog

hovedet ikke blottes, men den militære hilsen afgives.
Ligger fartøjet på siden af skib eller bolværk, hilser
alle i fartøjet undtagen mandskabet ved hagerne og årerne.

§ 7. Ved møde med eller passage af et orlogsskib eller

r

af et fartøj, der fører distinktionstegn, afgiver et fartøj
honnør ved, at den ældste i fartøjet værende befalingsmand, og
hvis en sådan ikke findes, da den, hvem kommandoen er givet,
hilser siddende.
Hvis fartøjet ros, holdes imedens på årerne, hvis fartøjet bevæges ved maskinkraft, mindskes farten.

§

8. Ved møde med eller passage af et

ses som anført i

§ 7,

ande~

fartøj hil-

id&t der dog ikke holdes på årerne, lige-

som farten ikke mindskes.
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Anmærkning l. Fartøj med efterstående må ikke uden nødvendighed overhale fartøj med foranstående.
Anmærkning 2. Befalingsmænd forlader et fartøj efter
grad og aldersorden og går i fartøjet i den omvendte ordenl de
hilses af de i fartøjet værende efterstående undtagen af mandskabet ved bagerne og årerne.
Anmærkning

J. Under afgivelse af salut afgiver et far-

tøj ikke honnør, men der holdes på årerne (skruen stoppes).

c

c
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B. Forskellige arter

a~

honnør.

a. Kipning.
§ 9. Med hensyn til bestemmelser
~laget

henvises til

~lagreglement ~or

~or

kipning med orlogs-

Søværnet.

b. Front.
§ lo. Når et orlogsskib pl nært hold - inden ~or ca.
600 me~er - passerer eller passeres a~ et andet orlogsskib, og
a~gives

der skal
sætningen

§
dens

honnør, gør den på dækket værende del

a~

be-

~ront.

ll. Kommandoerne til honnørens påbegyndelse og til

a~slutning

tl~jte

gives ved hornsignal eller

(bådsmandspi-

be) jf. reglement tor hornsignaler samt bestemmelser

~or

sig-

naler med bådsmandspiben: Kommandoerne er "Front mod styrbord
(bagbord)J" og "gå videre!"
§ 12. Ved kommandoen til bonnørens påbegyndelse indta-

ger den på dækket værende del
~ront

at

a~

besætningen retstilling med

imod den plgældende skibsside, idet der herved iagttages,

~olk.

der opholder sig i umiddelbar nærhed

a~

vidt muligt træder an på geled, samt at tolk i
klædning så vidt muligt træder an hver
Under honnørens
den .ilitære bilsen.

a~givelse

~or

afgiver

hinanden, så

~orskellig

på-

sig.
che~8n

(vagtcbeten)

§ 13. Ved møde eller passage mellem to orlogsskibe

a~

gives bonnøren af det skib, hvis kommando tegn kendetegner den
yngste af de

to kommanderende

søof~icerer.

Samme regler

anvendelse ved et orlogsskibs møde med eller passage af

~inder
~artøj.

der fører distinktionstegn.
§ 14. Et skib, for hvilket denne honnør eller ~artøjs
honnør afgives, besvarer honnøren ved at gøre front.
c. Faldrebsbonnør.

§ 15. Faldrebebonnør
le og tapto. Dog afgives uden
kongelige personer (j~. § 2).

a~gives
~or

kun i tiden melIe. reveil-

denne tid

~aldreb8hannør

for
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Efter den kommanderende søofficers nærmere bestemmelse
kan faldrebagasterne eller hele faldrebshonnøren bortfalde over
for personel hørende til samme flådestyrke eller skib, under ophold ved flådestationer over for alt Søværnets personel.
Under gudstjeneste og klart skib afgives ikke faldrebshonnør.

§

16. Faldrebshonnør afgives med menige faldrebsgaster

efter omstændighederne i nedenstående antal ved personers ankomst om bord og bortgang fra borde (jf.

§

15)1

6 for Kongen, Dronningen og Enkedronningen, Tronfølgeren og
dennes gemal,
Rigsforstanderen, fremmede regerende fyrster og disses gemalinder og enker samt andre statsoverhoveder og rigsforstandere,

4 for andre kongelige personer (jf. § 2),
2 for ministre,
for diplomatiske og konsulære repræsentanter henholdsvis inden for det lands område, hvor de er akkrediteret, og inden
for deres distrikts område,
for officerer af orlogskaptajns- og højere grad samt skibschefer, når de bærer uniform,
for øvrige officerer, når de bærer påklædning nr. l eller 2,
for medlemmer af de danske ridderordener, når selve dekorationerne bæres synligt.

§

17. Vagtassistenten piber faldreb efter vagt chefens

ordre.
Der pibes ud, lige inden den person, for hvem

~aldrebs

honnøren afgives, skal passere faldrebet. Der pibes ind, når
den pågældende har passeret faldrebet.
Fra ordren "Pib ud" gives, til der er pebet ind, afgiver vagtassistenten og faldrebsgasterne samt det i henhold
til §§ 18-21 mødende personel den militære hilsen. Øvrigt tilstedeværende personel indtager retstilling.
§ 18. Enhver, der er berettiget til faldrebshonnør,
modtages ved faldrebet efter nedenstående regler.
Kongelige personer (jf. § 2) modtages af den kommanderende søofficer. Endvidere møder ved faldrebet normalt divisionsofficererne, og hvem chefen i øvrigt beordrer dertil.

c:=
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Ministre og diplomatiske repræsentanter samt
Flag og standermænd, der går
lagt skib, modtages som

o~~icielt

om bord i under-

oven~or an~ørt.

I eget skib modtages

~lag-

og standermænd

a~

skibsche-

ren, vagtcheren og de medlemmer ar staben, der er beordret dertil.
Riddere

a~

ele~antordenen

og storkors

nen og konsulære repræsentanter samt orricerer

dannebrogorde-

a~

a~

admiralsklas-

sen modtages ar skibscheren og vagtcheren. Endvidere møder de
o~ricerer,

som ar cheren beordres dertil.

En skibscher modtages i

eget skib ar næstkommanderende

og vagtcheren.
En stabscher modtages i de til
be som en

skibsc~e~

~lådestyrken

hørende ski-

i eget skib. Dog giver en næstkommanderen-

de, der er ar ældre anciennitet end stabscheren, ikke møde.
Kommandører ar dannebrogordenen og riddere ar dannebrogordenen modtages

a~ vagtche~en.

§

19. En rlag- eller standermand modtager ved ~aldre
bet o~~icerer a~ admiralklassen samt enhver standermand, der
a~lægger or~icielt

besøg om bord, og som

~ører

kommandotegn

a~

lige eller højere grad.
En skibscher modtager ved raldrebet enhver orricer ar
højere grad og enhver skibscher, der

a~lægger o~~icielt

besøg

om bord.
I øvrigt modtager

vagtche~en

enhver

~aldrebsberettiget

o~~icer.

§ 20. Under gudstjeneste
ved vagtcheren.

~inder

modtagelse kun sted

Under klart skib modtager den kommanderende
kun kongelige personer (jr.

§

søo~~icer

2), ministre samt kommanderende

rlag- eller standermand.

§ 21. Ved bortgang
e~ter

de

~or

modtagelse

~inder

a~ørte

ledsagelse til

a~

orricerer.

sted

regler.

Anmærkning. Til ankers benyttes styrbords
regel kun

~aldrebet

~aldreb

som

SVN-BST

NR.

020

24

~

d. Skildvagtshonnør.
22. Ked hensyn til bestemmelser ror skildvagters hon-

nørafgive1se henvises til "Bestemmelser for militær optræden i
Søværnet".
e. Skansevagtshonnør.

§

23. Skansevagtshonnør afgives kun inden ror flagtid.

Dog afgives den uden for denne tid for kongelige personer, men
da uden spil.
Torpedobåde, minestrygere og undervandsbåde samt andre
mindre skibe afgiver ikke skansevagtshonnør.

c

I skib, hvor Kongen er om bord, afgives skansevagtshonnør kun for kongelige personer (jf.

§

2) samt for Forsvarsmini-

steren og for den kommanderende flag- eller standermand, for
begge sidstnævntes vedkommende dog uden spil.
Under ophold på flådestation kan skansevagtshonnør for
Søværnets personel bortfalde efter den kommanderende søofficers
nærmere bestemmelse.
Når orlogsflaget føres på halv stang, afgives skansevagtshonnør uden spil.
Under gudstjeneste og klartskib afgives ikke skansevagtshonnør.

§

24. Skansevagtshonnør afgives ved officielt besøg om

bord af
kongelige personer (jr.

§

2),

ministre,
riddere ar elefantordenen og storkors af dannebrog l)
diplomatiske og konsulære repræsentanter,
f1agmand og salutberettigede standermænd,
kommandører og kommandørkaptajner,
orlogskaptajner, når de er standermænd, skibschefer eller fortchefer.
Såfremt skansevagt er etableret, afgives skansevagtshonnør ved møde med eller passage af
kongelige personer (jf. § 2),
l) Når selve dekorationerne bæres synligt.

c
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ministre,
flagmænd og salutberettigede standermænd,
fremmede orlogsmænd.
Endvidere afgives skansevagtshonnør ved orlogsflagets
hejsning og nedhaling, jf. § 89.

§ 25. En skansevagt sammensættes efter omstændighederne
af fra 6 til 32 mand under hensyntagen til de i

"Bestemmelser

for militær optræden i Søværnet" anførte regler. Når skansevagten skal afgive honnør med spil for personer kommanderes den af
en officer.

§

26. Ved officielt besøg om bord afgives skansevagts-

honnøren efter omstændighederne samtidig med, at den besøgende
træder ind på dækket, eller når den besøgende nærmer sig skansevagten. Den besøgende besvarer skansevagtshonnøren ved at inspicere skansevagten.
Under skansevagtens honnørafgivelse indtager øvrigt tilstedeværende personel retstillingen. Dog afgiver det i henhold
til §§ 18 - 21 mødende personel den militære hilsen indtil
faldrebshonnørens afslutning.
Ved bortgang fra borde afgives skansevagtshonnøren
først, faldrebshonnøren sidst.

§ 27. Når skansevagtshonnør afgives med spil, anvendes
enten musikkorps eller signalhorn.
Fanemarchen, der spilles af musikkorps, anvendes kun
som honnør for orlogsflaget og for kongelige personer (jf. § 2)
og spilles umiddelbart før den pågældende nationalmelodi.
Nationalmelodien "Kong Christian stod ved højen mast",
der spilles af musikkorps, anvendes kun som honnør for orlogsflaget og for medlemmer af det danske kongehus med prædikat af
Kongelig Højhed.
Honnørmarch nr. l, der kun blæses på signalhorn, træder i

stedet for fanemarch og nationalmelodi, når der ikke rå-

des over musikkorps.
Honnørmarch nr. 2.for fremmede kongelige personer samt
for personer af det danske kongehus' sidelinier kan efter omstændighederne enten spilles af musikkorps eller blæses på signalhorn.
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Honnørmarch nr. J for ministre og danske diplomatiske
repræsentanter kan efter omstændighederne spilles eller blæses.
Honnørsignalet spilles eller blæses

4 gang for en admiral,
J gange for en viceadmiral,
2 gange for en kontreadmiral,
l gang for en salutberettiget standermand.
Under afgivelse af skansevagtshonnør ved orlogsflagets
hejsning og nedhaling samt ved møde eller passage (jf.

§

24)

kan spillet efter den kommanderende søofficers nærmere bestemmelse udføres som mekanisk musik, når der ikke rådes over musikkorps eller signalhorn og den mekaniske musik i

sin hele karak-

ter kan siges at erstatte denne.
I øvrigt henvises til "Bestemmelser for militær optræden
i Søværnet" og til "Reglement for hornsignaler i Søværnet".
Anmærkning. Når nationalmelodien spilles, afgives almindeligvis
honnør ved at gøre front med blottet hoved. Spilles nationalmelodien imidlertid som honnør for en tilstedeværende kongelig
person, indtager øvrigt tilstedeværende personel retstillingen
uden at hilse.
f. Paradering.

S

28. Ved møde med eller passage inden for ca. 600 m

afstand af skib eller fartøj, der fører flag for kongelig person (jf.

§

2) paraderes. Herved forstås, at besætningen opstil-

les langs rælingen samt på andre synlige steder og på kommando
råber J gange hurra. På Søværnets etablissementer i land paraderes kun efter særlig ordre.

§

29. Under paradering fordeles besætningen på passende

måde langs skibssiden og på overbygningen med l ,

2 meters mel-

lemrum mellem folkene. Skifteofficererne stiller bag deres skifter. Chefen og øvrige søofficerer stiller på kommandobroen eller
et andet synligt sted, øvrige officerer inde midtskibs henholdsvis agter og for.

c
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§ Jo. Når hurraråbene skal rinde sted, kommandre. "Hu_

en i højre hånd!" og dererter udbringes leveråbene "Hans Majestæt Kongen leve!" l)
Der råbes J gange hurra på rløjtesignal, idet huerne
for hvert hurra føres skråt op til højre. Efter det sidste hurraråb holdes de her, indtil der kommanderes "Huen på".
I øvrigt henvises til "Bestemmelser for militær optræden
i Søværnet".
g. Parade.
§ 31. Ved kongelige personers, forsvarsministerens,
flag- eller standermands samt skibschefens (chefens) inspektion
er besætningen opstillet til parade.
Paraden kan stille med eller uden våben. Som regel anvendes som opstillingsgruridlag erter omstændighederne henholdsvis divisions- eller skifteopstilling.
Med hensyn til paradens honnøraflæggelse henvises til
"Bestemmelser for militær optræden i Søværnet".
h. Flagning.

§ J2. Flagning finder kun sted inden for flagtid. Som
regel hejses og nedhales rlagene samtidig mød orlogsrlag og -gøs.
Under rlagning

å orlogsrlag og -gøs ikke sættes på halv

stang. I påkommende tilrælde

å den kommanderende søorricer ar-

gøre, hvorvidt man erter omstændighederne skal rlage eller sætte orlogsrlag og -gøs på halv stang.

§ 33. Der skelnes mellem rlagning med toprlag og rlagning over toppene.
Flagning med toprlag består i, at orlogsflaget hejses
på toppene - jf. dog §§ 34 og 35 2)
1) Efter omstændighederne "Hendes Majestæt Dronningen, Hans MaJestæt Sveriges Konge, Hans Kongelige Højhed Prins •••••
o.s.v. leve".
2) Under togt i

færøske farvande, fører danske orlogsskibe fær-

øsk topflag ved siden af dansk topflag, når rlagning sker i
anledning af færøsk mindedag eller lignende.
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Flagning over toppene består i, at der flages med topflag, samt at der yderligere hejses signalflag og -standere fra
stævnen over toppene til hækken i overensstemmelse med den det
pågældende skib medgivne plan.

§ 34. I skibe med en mast hejses topflag ikke ved siden
af kongeligt flag, kongelig stander eller rigsforstanderflag uden indhentet tilladelse.
1 skibe med flere master hejses topf1ag ikke ved siden
af hejere kommandotegn end orlogsvimpel.

§ 35.

Sker flagning til ære for en fremmed nation, er-

stattes det danske orlogsflag på stortoppen af vedkommende nationsflag, der hejses selv ved siden af kommando t egn , dog ikke
ved siden af kongeligt flag, kongelig stander eller rigsforstanderflag uden indhentet tilladelse.
I skibe med en mast erstatter det fremmede nationsflag
ikke det danske topflag, men hejses ved siden af dette.
Gælder flagningen samtidig flere nationer, hejses de pågældende nationsflag ved siden af hinanden.

§ 36.

Flagning over toppene finder kun sted på skibe til

ankers, i bøje eller ved kaj. Mindre skibe flager ikke over toppene.
Når flagning over toppene er beordret, flager større
skibe, der er let, samt mindre skibe med topflag. Undervandsbåde flager ikke med topflag.
Under ugunstige vejrforhold kan flagning med topflag
træde i stedet for flagning over toppene.

§ 37. Flagning finder sted uden nærmere ordre ved følgende lejligheder l):
Flagning med topf1ag: På Va1demarsdagen og på Danmarks
befrielsesdag,
1) Jf. tlagreglement tor Søværnet § 17.

c
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F1agning over toppene: Hår statsoverhoveder

a~1ægger 0~~icie1t

besøg OM bord, saMt ved

~ø1gende

højtide-

1igheder i det danske kongehus:
en Prins e11er Prinsesses

fødse~

som søn

eller datter af Kongen, den regerende
Dronning eller

Tro~ølgeren,

ved Tronbestigelse,
når Kongen, den regerende Dronning eller
Tro~ølgeren

formæles, saMt på Kongens,
Dronningens, Enkedronningens, Tronfølger-

regentens og

Rigs~orstanderens

fødselsda-

geo

§ J8. Ligger et eller f1ere danske or1ogsskibe sammen
med fremmede or10gsskibe, der fejrer nationa1e højtide1igheder
ved flagning, e11er finder under oph01d på fremmede steder ti1svarende højtide1igheder sted i 1and, og den kommanderende søofficer i forvejen er underrettet herom af stedets myndigheder,
deltager han i højtide1ighederne ved
denTærende

§
bord, ved

~1agning e~ter

de

~orhån

~orh01d.

J9. Hår danske nationa1e højtideligheder
~lagning,

~ejres

OM

underrettes de på reden og i havnen liggen-

de fremmede or10gsskibe, og på fremmede p1adser desuden vedkoMende myndigheder i 1and, i forvejen heroM.
Når fremmed or10gsskib e11er Myndighed har de1taget i
en sådan højtide1ighed, sender den kommanderende en søo~ficer
ti1 vedkommende skib e11er myndighed

~or

at takke.

i. Sa1ut.

r.
§

A1minde1ige bestemmelaer.

40. Sa1ut - her~ra dog undtaget sa1ut for konge1ige

personer - afgives som rege1 kun inden for f1agtid.

§ 41. Sa1ut afgives i henhold til saluttabe11en § 116.
Under internationale ~orho1d kan afvige1ser dog ti11ades. Sa1ut
for nationsf1ag e11er fremmede konge1ige personer må ikke overstige 21 skud og for ikke kongelige personer 19 skud, Med mindre
ganske sær1ige forh01d gør sig gældende.

§

42. Sa1ut afgives Med 5 d ~ sekunders mellemrUM me11em

skuddene. Sørgesa1ut afgives Med Jo sekunders mellemrum me11em
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skuddene l).
Under afgivelse

a~

salut vises i visse tilfælde et nær-

mere angivet salutrlag på en af toppene. Herved rorstås, at saluttens førete skud raIder, når flaget bliver hejst

~or,

og at

flagets nedhaling påbegyndes, når sidste skud raIder. Såfremt
salutriaget eom rølge ar rlagning allerede er hejst,

bort~alder

visning ar salutriag.

§ 4).

Danske orlogsskibes salutpligt fastsættes ar Che-

fen ror Søværnet. Den kommanderende søofficer kan dog under særlige forhold lade afgive salut fra ikke-salutpligtigt skib, ligesom salut rra rremmed orlogsskib ror dansk nationsrlag eller

c:

dansk kommandotegn om muligt skal besvares med skud for skud
fra ikke-salutpligtigt skib.
Salut fra Søværnets etablissementer i land argives kun
efter særlig ordre.

§ 44.

Kan salut ikke afgives, eller er et skib ikke sa-

lutpYigtigt, vil den kommanderende søofficer snarest have at
underrette den salutberettigede herom.

§ 45. Salut afgives ikke
under gudstjeneste,
i nærværelse ar kongeflag og -stander, tronrølgerrlag
og -stander, eller

rigsrorstander~lag,

uden særlig ordre,

for en lavere sømilitær myndighed i nærheden ar en højere sømilitær myndighed ar samme nation,
når skibet ligger ved kaj. Den kommanderende

søo~ricer

kan dog lade afgive salut, når forholdene tillader det, eller
lade et andet skib argive salutten.
Bortset fra sørgesalut afgives ikke salut, når orlogsflag føres på halv stang. Den kommanderende søofficer kan dog
under særlige forhold lade afgive salut, men orlogsflag og -gøs
samt kommandotegn skal da under salutten være hejst for.
1) I tilfælde, hvor salut skal argives med J gange det ror den

pågældende normerede antal skud, argives skuddene som en samlet salut med mellemrum mellem skuddene som angivet i
l.

stk.

§ 42,

c=:
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§ 46.

Salut afgives eller besvares, hvor flere skibe er

samlet, kun af den kommanderende søofficer eller ældste skibschef, medmindre anden bestemmelse foreligger. Den kommanderende
søofficer kan dog lade et af de ham underlagte skibe afgive eller besvare salut, hvis forholdene ikke tillader ham selv at
gøre det.

§ 47. Ikke-officiel salut for dansk orlogsskib, besvares såfremt skudantallet mindst er ). Er skudantallet 7 eller
derunder, besvares salutten skud for skud. Er skudantallet over

7, besvares den med 7 skud.

§

48. Under afgivelse og besvarelse af salut (dog ikke

sørgesalut) indtager tilstedeværende personel retstilling med
front imod det flag eller den person, der saluteres. Er denne
til stede, afgiver han den militære hilsen.
II. Salut for nationsflag.

§

49. Ankommer et salutpligtigt orlogsskib på officielt

eller uofficielt besøg l) til fremmed havn eller red, hvor fæstning eller salutbatteri findes, eller hvor et af vedkommende nations salutpligtige orlogsskibe er til stede, saluterer det det
fremmede nationsflag med 21 skud. Under salutten vises det fremmede nationsflag på stortoppen.
Såfremt der i forvejen i havnen eller på reden ligger et
orlogsskib med kommandotegn, som den ankommende er underlagt,
saluterer den ankommende ikke nationsflaget.
Salut for nationsflaget afgives kun, for så vidt man er
sikker på, at salutten vil blive besvaret.
Sker ankomsten efter solnedgang, saluteres nationsflaget som regel først efter orlogsflagets hejsning den følgende
morgen.

§ 50. Salutten besvares skud for skud (21 skud), bliver
den besvaret med et mindre antal skud, skal den kommanderende
søofficer uopholdeligt fremsætte krav om det manglende antal og
indrapportere det nærmere.herom til Chefen for Søværnet.
1) Se Søværns-Bestemmelse nr. 014 vedrørende forskellige arter
af flådebesøg.
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Afgiver et fremmed orlogsskib salut for det danske nationsflag, besvares salutten ved København af salutbatteriet
Sixtus og ved Helsingør af salutbatteriet Kornborg. Findes intet
fort eller salutbatteri, besvares salutten af tilstedeværende
dansk orlogsskib. Under svarsalutten vises da vedkommende nationsflag på stortoppen.
§ 51. Salut for

nations~laget

afgives forud for andre

salutter, for så vidt der ikke på stedet følges anden skik. Dersom der på stedet vajer flag for kongelig person (Jf.

§

2), afgi-

ves som regel personlig salut for dette, efter at nationsflaget
er saluteret.
Fører det ankommende skib flag for kongelig person, modtager det i reglen personlig salut for dette, inden det afgiver
salut for nationsflaget.

§

52. Salutten for et fremmed nationsflag skal i almin-

delighed gentages ved hvert nyt besøg i vedkommende lands havne
eller dets rede (forudsat at salutten kan besvares). Et skib,
der for kortere tid har forladt en havn, kan efter aftale med
de stedlige myndigheder undlade at gentage salutten ved tilbagekomst til havnen.
III. Salut for kommandotegn l)

§ 53.

Ved et orlogsskibs møde med et fremmed orlogsskib,

der fører højere, salutberettiget kommandotegn, saluteres dette
med det antal skud, der fremgår af saluttabellen

§

116.

Dog saluteres ikke, såfremt der på stedet ligger et orlogsskib af samme nation som den ankommende, der fører højere
kommando t egn, selvom den ankommende ikke er dette underlagt, idet højere kommando tegn i så henseende dækker lavere kommandotegn.

§

54. Ved et orlogsskibs møde med et fremmed orlogsskib,

der fører salutberettiget kommando tegn af lige grad, saluterer
den ankommende, eller når møde finder sted på søterritoriet,uden at nogen af parterne kan siges at være ankommende, den fremmede.
l) Salutter for kongelige personer og for ministre betragtes
som personlige salutter I jf. §§ 66 - 72.

c:
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§ 55. Træffes salutberettigede kommandotegn af forskellig nationalitet på samme fremmede sted, saluteres i

følgende

rækkefølge: først det på stedet hjemmehørende kommandotegn, derefter de øvrige efter deres grad, er denne lige, saluteres det
kommandotegn først, der har haft længst ophold på stedet.
Dersom der på stedet vajer kongeligt flag, afgives salut
herfor forud for salut for kommando tegn , men efter salut for det
fremmede nationsflag.

§ 56. Salut for kommandotegn,

afgi~et

af fremmed orlogs-

skib, besvares skud for skud.

§ 57. Under afgivelse af salut for fremmed kommandotegn
og under besvarelse af salut fra fremmed orlogsskib vises vedkommende nationsflag på fortoppen.

§ 58. En ikke-salutberettiget standermand eller en vimpelmand saluterer ikke en fremmed ikke-salutberettiget standermand eller vimpelmand.
Salut for fremmed kommandotegn gives som regel ikke,
når den salutberettigede ikke kan besvare salutten.

§ 59. Mellem danske kommando tegn udveksles salut efter
de i det følgende anførte regler. Under afgivelse og besvarelse
af disse salutter vises intet salutflag, jf. saluttabellen §

116.

§ 60.

Når en flagmand eller salutberettiget standermand

ved tiltræden af kommando hejser sit kommando tegn i nærværelse
af et højere kommando tegn , saluterer han dette. Er intet højere
kommandotegn til stede, saluteres kommandotegnet ved dets hejsning af den efter flag- eller standermanden ældste kommanderende
søofficer. Er denne chef for kommandoskibet, saluteres kommandotegnet af den næstældste kommanderende søofficer.
Ligger det skib, på hvilket kommandotegnet hejses, alene,
eller er i n g e n af de øvrige tilstedeværende danske orlogsskibe
salutpligtige, afgives salutten fra kommandoskibet og besvares
ikke.

§ 61. Forandres et kommando tegn på grund af forfremmelse
fra ikke-salutberettiget kommando tegn eller fra salutberettiget
til højere salutberettiget kommando tegn , forholdes som anført i

§ 60.
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§ 62. Når et skib første gang på togt møder et skib med

højere salutberettiget kommando tegn , saluteres dette, hvad enten skibet har ordre til at underlægge sig eller ikke. Dog saluterer en ældre vimpelmand ikke en yngre standermand.

S 6).

Ophører et eller flere salutpligtige skibes under-

lægning under et salutberettiget kommandotegn, saluteres dette
ved ordrens ikrafttræden, eventuelt ved afsejlingen, af den ældste kommanderende søofficer for de afgående skibe.

S 64. De i 99 60 - 6) anførte salutter besvares af det
skib, pa hvilket det kommando tegn , der saluteres, er hejst, med

c=

det til den saluterende søofficers kommando tegn svarende antal
skud.

§ 65. Når en flagmand eller salutberettiget standermand
ved fratræden af kommando stryger sit kommandotegn, og intet højere kommandotegn er til stede, saluteres kommandotegnet af det
skib, på hvilket det vajer og nedhales ved sidste skud. Salutten
besvares ikke.
IV. Personlig salut.

S 66. Ved personlige salutter forstås salutter for kongelige personer (jf. § 2),
ministre,
diplomatiske og konsulære repræsentanter,
officerer af generalklassen samt
de salutter for officerer af admiralsklassen og for salutberettigede standermænd, der ikke er at betragte som salutter for
kommandotegn.

§ 67. Med hensyn til personlige salutter henvises til
saluttabellen § 116. I øvrigt gælder følgende almindelige bestemmelser:
Personlige salutter besvares ikke.
Hvor en salutberettiget person af højere rang er om bord,
afgives som regel ikke salut for personer af lavere rang af samme nation.
Personlig salut gives ikke en kommanderende søofficer
fra de skibe, der allerede har saluteret hans kommandotegn.

<=:

SVN-BST

NR.

020

35
Venter et dansk orlogsskib besøg af personer, som de på
reden eller i havnen liggende fremmede orlogsskibe har pligt til
at salutere, underrettes disse så vidt muligt i

forvejen herom.

I fremmed havn kan ealut for fremmede myndigheder efter
omstændighederne afgives efter de på stedet gældende regler.

§

68. Med hensyn til personlige salutter for kongelige

personer gælder følgende særlige bestemmelser:
Ved en flådestyrkes møde med eller passage af skib, der
fører flag for kongelige personer, samt ved disses officielle
besøg om bord, afgives personlig salut af alle tilstedeværende
skibe.
Ved en flådestyrkes ankomst til havn eller red, hvor der
vajer flag for kongelige personer, afgives den personlige salut
herfor kun af kommandoskibet.
Et dansk orlogsskib, der ankommer til fremmed havn eller
red, hvor der i forvejen ligger dansk orlogsskib med højere kommandotegn, som det ikke er underlagt, afgiver foruden salut for
nationsflaget personlig salut for de på stedet vajende flag for
kongelige personer. Den er med hensyn til andre salutter for
fremmede dækket af det højere kommandotegn.

§ 69. Kommer et dansk orlogsskib i nærheden af skib(e)
eller tar tøj(er), der fører mere end 4t tl~g tor kongelige personer (jf. § 2), eller ankommer den til en havn eller red, hvor
mere end et sådant flag vajer, eller når to eller flere flag for
kongelige personer hejses samtidigt, saluteres disse flag i nedennævnte rækkefølge:
a. Den danske Konge (Tronfølgerregent), Rigsforstander,
Dronning, Enkedronning og Tronfølger.
b. Fremmede statsoverhoveder, deres gemalinder og enker
efter regerende fyrster.
c . Andre medlemmer af det danske Kongehus med prædikat
af Kongel ig Højhed, fremmede Kronprinser og Kronprinsesser,
fremmede fyrster, som har prædikat af Kongelig Højhed, deres gemalinder og enker.
Salut gives kun for det højest i

grad værende flag af

hver nation.

§

70. Under personlig salut for fremmede kongelige per-

soner (jf. § 2) vises salutflag på stortoppen som tølger:
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under salut ved møde eller passage: vedkommende nationsflag,
under officielt besøg om bord: den pågældendes eget flag
eller nationsflag.

§

71. Personlig salut for ikke-kongelige personer gives

kun ved officielt besøg om bord og da kun af det skib, der besøges. Dog gives også personlig salut for Forsvarsministeren ved
møde eller passage.

§

72. Under personlig salut for ikke-kongelige personer

vises salut flag på fortoppeD som følger :
For fremmede myndigheder: vedkommande nationsflag.

c

For danske ministre samt danske diplomatiske og konsulære repræsentanter: orlogsflag.
For danske officerer: intet salut flag.
V. Andre salutter.

§ 73. Foruden de tidligere nævnte salutter afgives endvidere salut ved deltagelse i nationale glædes- eller sørgehøjtideligheder, jf.

§§

92 - 94 og 101 - 114.

Under sådanne salutter vises salutflag spm følger:
ved danske glædeshøjtideligheder: salutflag bortfalder
som følge af flagning,
ved fremmede glædeshøjtideligheder: vedkommende nationsflag på stortoppen,
ved sørgehøjtideligheder: orlogsflag og -gøs på halv
stang, ved fremmede sørgehøjtideligheder endvidere vedkommendes
nationsflag på halv stang på stortoppen.
Disse salutter besvares ikke.

§ 74. Ligger et eller flere danske orlogsskibe sammen
med fremmede orlogsskibe, der fejrer nationale højtideligheder
ved salut, eller finder under ophold på fremmede steder tilsvarende højtideligheder sted i land, og den kommanderende søofficer i

forvejen er underrettet herom af stedets myndigheder, del-

tager han i højtidelighederne ved salut efter de forhåndenværende forhold.

c
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§ 75. Når danske nationale højtideligheder fejres om
bord ved salut, underrettes de på reden og i havnen liggende
fremmede orlogsskibe, og på fremmede pladser desuden vedkommende myndigheder i land, i

~orvejen

herom.

Når fremmed orlogsskib eller myndighed har deltaget i
en sådan højtidelighed, sender den kommanderende en søofficer
til vedkommende skib eller myndighed for at takke.

J. Officielle besøg. (Visitter).
§ 76. Den kommanderende søofficer for en flådestyrke eller et enkelt skib udveksler ved ankomst til havn officielle besøg med de i det følgende anførte myndigheder.
Officielle besøg finder som regel kun sted inden for
flagtid.
Officielle besøg besvares inden 24 timer, efter at de er
aflagt.

§

77. Mellem danske orlogsskibe og danske diplomatiske

og konsulære repræsentanter i udlandet udveksles ved ankomst til
fremmed havn l) officielle besøg som følger,
Hos en dansk diplomatisk reprmsentationschef af højere
rang end Charg' d'Affaires aflægger den kommanderende søofficer
først besøg. I øvrigt aflægges det første

o~fici.ll.

besøg af

den, der står lavest i nedenstående række,
Flagmand og salutberettiget standermand,
Charg' d'Affaires (fast eller midlertidig) og generalkonsul,
ikke salutberettiget standermand samt skibschef af kommandørkaptajnsgrad,
Konsul,
skibschef af orlogskaptajnsgrad,
vicekonsul,
skibs chef af kaptajnløjtnants- og søløjtnantsgrad.

l) Jf. Søværns-Bestemmelse nr. 014.
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Snarest muligt

e~ter

ankomsten sendes en

søo~~icer

til

vedkommende myndighed med underretning om ankomsten og ror om
~ornødent

at stille passende

hed ved dennes

§ 7B.

o~~icielle

§

2).
a~

Med danske myndigheder

udveksles som regel ikke besøg. Dog
søo~~icer

til den pågældendes rådig-

Med andre danske civile myndigheder udveksles som

regel ikke besøg (j~. dog

§ 79.

~artøj

besøg om bord.

Hæren og Flyvevåbnet

a~giver

den kommanderende

ved ankomst til dansk bavn, bvor der findes

nision (København og Århus undtaget),
ankomsten til den højstkommanderende

~ast

skri~tlig meddelelse

o~ficer

garom

af Hæren og Fly-

vevåbnet på stedet, medmindre besøget har en ganske kortvarig
karakter. Denne bestemmelse medfører ingen tjenstlig underlægning.
a~lægges

§ Bo. Imellem danske kommandotegn

det

~ørste

tjenstlige besøg af den yngre i grad eller aldersorden.
Tjenstlige besøg

~inder

som regel ikke sted imellem che-

~lådestyrke.

fer hørende til samme

§ Bl. Mellem danske orlogsskibe og
udveksles

o~~icielle

fremme~e

myndigheder

besøg ved ankomst til fremmed havn l), i-

det den kommanderende

søo~ricer ~ørst

a~lægger

besøg hos de lo-

kale øverste civile og militære myndigheder. Forinden skal han,
så~remt

ingen anden dansk kommanderende

søo~~icer

er til stede,

henvende sig berom til den derværende danske diplomatiske repræsentant eller konsul.
Ved de her omhandlede besøg kan en

~lagmand a~hængig

vedkommende myndigheds grad lade sig repræsentere
chef eller af en anden

a~

af

sin stabs-

søo~~icer.

§ B2. Ved besøg mellem danske og

~remmede

orlogsskibe,

skelnes mellem ~oreløbige besøg (komplimentering), o~~icielle
besøg og andre besøg.
l)

J~.

Søværns-Bestemmelse nr. 014.

c=
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§

8). Foreløbige besøg (komplimenTering).
f~r eT eller flere orlogsskibe, der
befinder sig i en havn eller på en red, sender ved fremmede orlogsskibes ankomsT en søofficer Til den kommanderende for aT
Den kommanderende

komplimenTere.
Besøget besvares så snarT som muligT ved en søofficer,
for så vidT den kommanderende ikke foreTr.kker selv aT geng.lde komplimenteringen ved sTraks aT aflægge officielT besøg i
henhold til § 84.
KomplimenTering finder som regel kun STed inden for
flagTid.
Ved eT fremmed orlogsskibs ankomst til en flådeSTation
besørges komplimenteringstjenesten af chefen for vedkommende
flådeSTaTion l).

§

84. Officielle besøg.

Inden 24 timer efter at komplimenter ingen har fundeT
sted, udveksles officielle besøg mellem den kommanderende søofficer for deT ankomne skib (skibe) og den kommanderende søofficer for hvert af de fremmede naTioners skibe, der forinden
ankomSTen befandt sig på STedeT.
Er de kommanderende søofficerer af lige grad, gøres
det førSTe officielle besøg af den sidST ankomne. Er de kommanderende søofficerer af forskellig grad, gøres det første
officielle besøg af den, hvis grad er lavest.
Besøget besvares personligt. Dog kan en flagmand eller
salUTberettigeT STandermand lade besøg af kommanderende søofficerer af kapTajnløjTnants- og løjTnanTsgrad besvare ved sin
stabschef.

§

85. Andre besøg .

Når en flådestyrke eller eT enkelt skib er ankommeT til
havn eller red, og de officielle besøg mellem de kommanderende
er udvekslede, bør cheferne i henhold til almindelig orlogsskik
og brug som regel afl.gge besøg hos de på STedeT liggende fremmede orlogs kibes chefer, ligesom også officersmesserne bør afl.gge besøg i de tilsvarende messer.
l) Se Søværns-BeSTemmelse nr. 014 vedrørende forskellige arter
af flådebesøg (visiTTer).
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Hvor et stort antal skibe af samme nationalitet er samlet under enkelt kommando, kan sådanne besøg dog undlades, når
man i forvejen har forvisset sig om, at undladelsen er i overensstemmelse med gældende skik og brug.

c.

Honnør ved forskellige lejligheder.
a. Flaghonnør.

§ 86. Flaghonnør afgives, når orlogsflaget hejses ved
flagtids begyndelse, og når det nedhales ved flagtids ophør.
Sættes eller bjærges orlogsflaget på andre tidspunkter, sker
dette uden honnørafgivelse.
Inden for flagtid afgives den militære hilsen som honnør for orlogsflaget, når faldrebet passeres.

§ 87.

Kommandoerne ved orlogsflagets hejsning og ned-

haling er ftKlar overalt: - Hejs:" henholdsvis "Klar overalt: Hal ned:- Fra kommandoen gives, indtil orlogsflaget er hejst
eller halet ned, og flaghonnøren er til ende, afgiver enhver,
der opholder sig på dækket og ikke er bevæbnet eller indtrådt
i et kommando, honnør ved at gøre front mod orlogsflaget med
blottet hoved.
Personel af Søværnet, der befinder sig i land i nærheden af skibet, afgiver honnør som ovenfor anført.
ses

~il

Hed hensyn til fartøjets afgivelse af flaghonnør henvi§ 5.
Med hensyn til bevæbnet enkeltmands samt kommandoers

afgivelse af flaghonnør henvises til "Bestemmelser for militær
optræden i Søværnet".
I henhold til de øvrige værns ceremonielreglementer afgiver disse værns personel flaghonnør ved at gøre front mod orlogsflaget og afgive den militære hilsen.

§ 88. Under orlogsflagets hejsning og nedhaling, når
søvagt er etableret, afgives honnør med pibe, jf. bestemmelser
for signaler med bådsmandspiben. Vagtassistenten afgiver den
militære hilsen, medens han piber.

c
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§ 89. Under ophold i havn samt når ankervagt er etableret, hejses
Under

orlogs~laget

j~.

sevagtshonnør,

~lagspil

på

orlogs~lagets

agter.

hejsning og nedhaling

§§ 23 - 27. Kommandoernes

a~gives

række~ølge

skan-

er:

"Klar overaltl", "Skansevagt retl","Hejs(hal ned)".
Haves signalhorn, blæses honnørmarch nr. l, medens orhejses eller nedhales.
Haves musikkorps, spilles

logs~laget

~laget

~anemarchen,

medens orlogs-

hejses eller nedhales, og nationalmelodien umiddelbart

dere~ter. Så~remt

hverken signalhorn eller musikkorps haves
j~.

afgives honnør med pibe,

§

§

88.

90. Ligger et dansk orlogsskib i

sammen med
nalmelodier

~remmede
e~ter

~remmed

havn eller

orlogsskibe, spilles de pågældende natio-

den danske - stedets nationalmelodi

derpå de øvrige efter de

~orskellige

~ørst

og

orlogsskibes sidste an-

komsttid, idet der påbegyndes med den ~ørst a~komnes. Under
spillet

a~gives

samme honnør som

§ 91. Når

den danske nationalmelodi.

~or

orlogs~laget ~øres

på halv stang, hejses og

nedhales det uden spil.
b. Højtideligheder i

Kongehuset.

§ 92. Ved tronbestigelse hejses umiddelbart efter sørgesalutten

~or

den

a~døde orlogs~lag

og -gøs samt kommandotegn

på hel stang, alle skibe saluterer med 3 gange 27 skud, og der
~lages

over toppene til

orlogs~lagets

nedhaling.

§ 93. Når Kongen, den regerende Dronning eller Tron~ølgeren ~ormæles,

~lages

over toppene

~ra

orlogs~lagets

hejs-

ning til dets nedhaling.
Kl. 1200 saluterer alle skibe med 3 gange det

~or

den

pågældende normerede antal skud.

§ 94. På Kongens, Dronningens, Enkedronningens, TTon~ølgerregentens samt Rigs~orstanderens l) ~ødselsdag ~lages over toppene

~ra orlogs~lagets

hejsning til dets nedhaling.

l} Kun når denne er medlem af Kongehuset.
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Kl. 1200 saluterer alle skibe med det ror den pågældende normerede antal skud.
Ved en Prins eller Prinsesses rødsel som søn eller datter aC Kongen, den regerende Dronning eller TronCølgeren aCgives samme honnør.
c. Honnør ror kongelige personer l).

§ 95. Ved møde med eller passage inden Cor ca. 600 meters aCstand aC skib eller Cartøj, der Cører Clag Cor kongelig
person, paraderer og saluterer alle tilstedeværende skibe og
afgiver skansevagtshonnør. Desuden Cinder eCter omstændighederne Clagning sted.
Ved møde eller passage på over ca. 600 meters aCstand
bortfalder paraderingen og skansevagtshonnøren.
Dersom Clådestyrkens skibe ligger spredt i farvandet
med så stor indbyrdes afstand, at samlet optræden ikke kan finde sted, afgiver hvert skib for sig den anrørte honnør, erterhånden som den honnørberettigede passerer.

§ 96. Ved møde med eller passage aC skib eller Cartøj,
der fører kongestander, dronningestander eller tronfølgerstander, gøres front. Er skansevagt etableret, aCgives tillige
skansevagtshonner. Er aCstanden over ca. 600 meter, bortCalder
som regel al honnør.

§ 97.

SåCremt ofCicielt besøg om bord

ae kongelige per-

soner skal finde sted, flages over toppene.
Ved ankomsten aCgives Caldrebshonnør og skansevagtshonnør. Besætningen stiller til parade. Personlig salut afgives af
alle skibe, idet vedkommendes Clag hejses på stortoppen i det
skib, hvor besøget Cinder sted.

§ 98. ECter omstændighederne hejses enten den pågældendes eget CIag eller vedkommende nationsClag.
SåCremt den pågældende har modtaget udnævnelse til en
ærespost i Søyærnet, kan det til graden svarende kommandotegn
hejses i stedet for eget 'Clag eller nationsClag, når ønske herl) JC. §§ 2 og 117, tabel C.
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til~æl

om udtales. net på skibet vajende kommandotegn vil i så
de

e~ter

omstændighederne være at

~lytte

til et andet skib el-

ler at nedhale.
Når ~lere kongelige personer samtidig
bord, vajer de pågældendes

~lag

ved siden

a~

be~inder

sig om

hinanden på stor-

toppen.

§ 99. Kommer

~artøj

med kongestander, dronningestander

eller tron~ølgerstander vajende eller ~artøj, hvori rigs~or
standeren opholder sig, uden at hans flag vajer i fartøjet, til
borde, gøres

~ront,

og faldrebshonnør og skansevagtshonnør af-

gives.

§

100. Ved bortgang fra borde

ved ankomsten. Bar den pågældendes

a~gives

~lag

samme honnør som

været hejst, nedhales

det ved sidste skud.
d. Sørgeceremoniel.

§ 101. Sørgeceremoniel finder kun sted inden

~or

~lag-

tid.
Skal sørgeceremoniel
muligt

~orinden

~inde

sted, underrettes så vidt

eventuelle tilstedeværende fremmede orlogsski-

be herom.

§

102. Modtager et på red eller i havn liggende dansk

orlogsskib underretning om dødsfald i eller begravelse fra stedlig garnison eller fra tilstedeværende fremmed orlogsskib, deltager det på passende måde i sørgeceremoniellet.
Under ophold i

~remmed

havn forholdes på tilsvarende

måde ved stedlige myndigheders dødsfald og begravelse.
Under ophold i dansk havn kan ved stedlige
begravelser

orlogs~lag

stændighederne taler

§
~ølges

døds~ald

og

og -gøs sættes på halv stang, når om-

der~or.

103. Når sørgeceremoniel i

øvrigt skal

~inde

sted,

nedenstående regler i den udstrækning, der er forenelig

med de i hvert enkelt tilfælde af Forsvarsministeriet

tru~ne

bestemmelser.

§ 104. Ved modtagelse af efterretning om dødsfald i
Kongehuset (jf. ~lagreglement for Søværnet § 8 b) sættes orlogs~lag

og -gøs samt kommando- og distinktionstegn på halv
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stang. Modtages efterretningen først efter flagtid, ventes til
den følgende dag.
Kl. 1200 afgives sørgesalut på J gange det for den pågældende normerede antal skud. Modtages efterretningen så sent,
at dette ikke kan nås, afgives sørgesalutten i

løbet af efteI-

middagen inden solnedgang. Kan dette ikke nås, ventes til den
følgende dag.

§

105. Ved dødsfald om bord på et af Flådens skibe fø-

res orlogsflag og -gøs på halv stang, indtil den afdøde føres
fra borde.
Afgår en af skibets besætning ved døden i land, føres
orlogsflag og -gøs på halv stang på dødsdagen eller efter omstændighederne den følgende dag.
Afgår en flag-, stander- eller vimpelmand ved døden,
nedhales straks hans kommåndotegn, og et andet hejses. Dette
føres på halv stang, så længe orlogsflag og -gøs føres på halv
stang.

§ 106. Den afdødes kiste dækkes med et orlogsflag, og
over dette lægges efter omstændighederne den afdødes ordensdekorationer samt hans sabel korsvis med skeden, fæstet mod hovedenden.

§ 107. Har dødsfaldet fundet sted om bord, og den afdøde skal bringes fra borde forinden begravelsesdagen, kan dette
ske i stilhed efter solnedgang, såfremt skibet skal deltage i
begravelsesceremonieilet.
Skal skibet ikke deltage i begravelsesceremonieilet,
bringes den afdøde i land om dagen som anført i § 112.

§ 108. På begravelsesdagen føres orlogsflag og -gøs på
halv stang fra orlogsflagets hejsning, indtil sørgeceremoniellet har fundet sted.
Ved en vimpelmands begravelse føres orlogsvimplen i vedkommende skib på halv stang, så længe orlogsflag og -gøs føres
på halv stang.
Ved en flag- eller standermands begravelse fører samtlige tilstedeværende underlagte orlogsskibe kommandotegn på
halv stang, så længe orlogsflag og -gøs føres på halv stang.
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~lag-

§ 109. En
lagte

skibsche~er

En vimpelmand
rende

skibsche~er

samt

O~ricerer,

~ølges a~

alle under-

alle under samme kommando hø-

~ø1ges a~

a~ o~ricerer

rra eget skib.

øvrige bera1ingsmænd og menige rølges af et

nærmere beordret antal

S

eller standermand

samt ar orricerer.

be~alingsmænd

110. Til transport

a~

og menige.

kisten og til at gøre tjeneste

som sørgemarskaller, der sA vidt muligt skal være

a~

samme tje-

nestegren som den ardøde, udtages personel i henhold til

~ølgen

de tabel:
Den

a~dødes

grad

Transport

Premiermarskaller

ar kisten

Sekondmarskaller

Admiral,
Viceadmiral eller

8 sekond-

2 kommandørkap-

kontreadmiral

løjtnanter

tajner

Kommandør eller

8 sekond-

2 orlogskaptaj-

2 kaptajn-

kommandørkaptajn

løjtnanter

luer

løjtnanter

Orlogskaptajn

8 sekond-

2 orlogskaptaj-

løjtnanter

ner

Kaptajnløjtnant

8 sekond-

2 kaptajnløjt-

løjtnanter

Ina nt er

Premierløjtnant

8 sergenter 2 premierløjt-

Løjtnant

Inanter
8 sergenter 2 løjtnanter

Sekondløjtnant

8 sergenter 2 sekondløjt-

Øvrige befalings-

8 menige

2 kaptajnløjtnanter

lnanter
mænd samt menige

§ 111. Ved begravelse om bord lydes der til gudstjeneste, nAr begravelse skal ~inde sted. Gudstjenestestanderen hejses, besætningen samler sig pA det sted, hvor kisten er hensat,
og skansevagten opmarcherer.
E~ter

over den

at en indledningssalme er sunget og bønnen er læst

a~døde,

bæres kisten til overbordaættelaesstedet

(~ald

rebet). Her ~oretages jordpAkastelse, og under a~syngelse a~ en
slutningssalme sættes den

a~døde

over bord.
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Under den kirkelige handling

a~lægger

tilstedeværende

orlogsskibe honnør ved at lade besætningen gøre

~ront

med blot-

tet hoved.
a~giver

Når den kirkelige handling er endt,

ten med højt anslag J salver over den skibsside,
bordsættelsen har
Ved en
~or ~lag-

o~~icers

over-

sted.

begravelse

a~gives here~ter

sørgesalut,

eller salutberettiget standermand på det antal skud,

hvortil den
hold til

~undet

skansevag-

hvor~ra

a~døde

~ølgende

var berettiget,

andre

~or

o~~icerer

i hen-

tabel:

Den

a~dødes

grad

Sørgesalut

Kaptajnløjtnant eller premierløjtnant •

9 skud
7 skud
5 skud

Løjtnant eller sekondløjtnant •••••••••

J skud

Kommandør eller kommandørkaptajn
Orlogskaptajn ••••••••••••••••••••••.••

Ved sidste skud sættes

§

112. Har

orlogs~lag

døds~aldet ~undet

i

og -gøs på hel stang.

sted om bord, og den

a~dø

de skal begraves i

land,

a~gives

honnør ved at gøre

~ront

med blottet hoved, idet kisten bæres

~ra

c

tilstedeværende orlogsskibe

borde.
For en

a~død

vimpelmand afgives tillige skansevagtshon-

nør i det pågældende skib,
a~gives

~or

en

a~død ~lag-

eller standermand

skansevagtshonnør i underlagte skibe.
I

~artøjet

sættes den

a~dødes

kommandctegn på halv

stang, og sørgemarskallerne tager plads omkring kisten med dragen sabel eller bærende sørgemarskalstave.
Så~remt

der ikke skal

a~gives

J geværsalver over graven,

afgives disse, så snart kisten er anbragt i
o~ficers

begravelse afgives here~ter den i

~artøjet.

§

Ved en

111 anførte sørge-

salut, såfremt denne ikke skal afgives efter begravelsen.

§ 113. Ved landingsstedet står det til deltagelse i processionen beordrede kommando opmarcheret. Med hensyn til processionen og begravelsen vil. Marinestabens
indhente i hvert enkelt

til~ælde.

~orholdsordre

være at

c
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§ 114. Når begrave1sen har
den i § 111
~1ag

an~ørte

~undet

sted,

a~gives

om bord

sørgesa1ut. Ved sidste skud sættes or10gs-

og -gøs på hel stang.
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§ 115. Tabel A.

Faldrebs-

o~

skanseva~tshonnør.

Faldrebshonnør (jf. §§ 15-21)
Faldrebsgaster l)

Modtages af

Kongen, Dronningen, Enkedronningen, Tronfølgeren og
dennes gemal eller gemalinde, Rigsforstanderen, frem-

6

mede regerende fyrster og
disses gemalinder og enker,
andre statsoverboveder
Personer af det danske Kongehus med prædikat af Kongelig højhed
Andre

kon~elige

Den kommanderende søofficer, divisionsoffice-

4

rerne og hvem chefen i

personer

øvrigt beordrer

Forsvarsministeren
Flagmænd og salutberettigede

2

standermænd

...o
...

l:l.

Ministre og diplomatiske repræsentanter
Konsulære repræsentanter

cd

2

bll

o

.......

2

GI

2

GI

....

Officerer af admiralsklassen

>

Chefen, vagtchefen og
de officerer, chefen
beordrer

GI

...
Kommandører og kommandørkaptajner samt orlogskaptajner
som standermænd, skibschefer
eller fortchefer
Øvrige faldrebsberettigede

B

Chefen (kun såfremt

GI

....
....

Gl

2

B

vedkommende er af bøjere grad eller skibs-

s::

chef) og vagtchefen

;:l

li<:

2

officerer
Skemaet fortsættes

c
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Skansevagtshonnør (j f' •

§§

23-27)
Signalhorn

Musikkorps

Danske: f'anemarchen og
nationalmelodi en.

Danske:

Fremmede: Fanemarchen

Honnørmarch nr. l

og den pigældende
nationalmelodi

Honnørmarch nr. 2

Fremmede:

Fanemarch og nationalmelodien
Honnørmarsh nr. 2
Honnørmarch nr. 3
: 4 honnørsignaler

Admiral
Viceadmiral

:

Kontreadmiral

:

3 honnørsignaler
2 honnørsignaler

:

l

Salutberettiget
standermand
'ti
....
....

honnørsi~aler

Honnørmarch nr. 3

:

Uden spil

fo.o

:

.-l

Admiral
o Viceadmiral
""' Kontreadmiral
Iot

:
:

4 honnørsignaler
3 honnørsignaler
2 honnørsil!'11aler

CD

'ti

....Il

Uden spil

Il

~
Ingen skansevagtshonnør

Skemaet f'ortsættes
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F aldrebs- oe: skansevae:tshonnar .

Faldrebshonnør (jf'.
Faldrebsgaster
Riddere af' elef'ant-

I
CD

CD

ordenen og storkors

'tl

af dannebroe:ordenen

CD

M
CD

.-i
CD
Ol

....
....

Kommandører og ridder e af' dannebrogordenen

C

....""'IlD
.-i

Z

li

C

CD
.-i
.-i
li>

8

M

II
CD
M

)I.

.c

> oe III>-

M
0ClI

I
CD
M

..

o

Il

C
:l
lo:

2

CD
.-i

de of'ficerer, chefen
beordrer

o

.-i
....

Modtages af

Chefen, vagtchef'en og

Po

""'IlD

15-21)

1)

.;::

.

§§

2

Vagt chefen

li>

>

l) Afhængig af pladsforholdene kan faldrebsgasterne reducere s

c
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Skansevagtshonnør (jf. §§ 23-27)
Musikkorps

H

....o

Uden spil

I:

CD

'C
I:

'C
....

I:

IlD
al

....

...

Ingen skansevagtshonnør

~ ~
i

antal, eventuelt udelades.

Signalhorn

020

SVN-BST
NR. 020
52
oS

116. Tabel B.

Salut
Antal

I

hvilken anledning

skud
Salut

~or nations~lag

Salut

~or

Admiral

o~

§§

49-52

the Fleet

21

19

kommando- Admiral

17

tegn

Viceadmiral ••••••••

§§

Kontreadmiral

15
13

53-65

l

~remmed

havn

Fremmede: a. Møde eller

I

passage.
Danske: b. Møde eller pas-

I sage
~c.

Kommandør som standermand .•••••••••..

Ankomst til

11

når kommandotegnet

hejses

d. nedhales eller
e.

~orandres

ved

~or~rem

melse
~.

J

når underlægning ophø-

r er .

Ikke-salutberettiget
standermand samt vimpelmand ••••••••••••

Kun som besvarelse

7

a~

sa-

lut.

Salutter

Personlig Kongelige personer

r

salut

§§

66-72

~or

kongelige

personer
O~~icielt

besøg om bord

j

Forsvarsministeren

17

j

IL

Møde eller passage
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tabel.
Hvor ot'te

Salut flag

Besvarelse

Ved hver ankomst

Nationsflag

Skud for

på stortop

skud

Fremmede: nQ-

a. skud for

a. Hver gang

tionst'lag på
b. Førs te t'ang på
togtet.

t'ortop

Anmærkning

skud
b,

c

I

e, f:

c, e : Når kom-

Danske: intet

med det til

mandoskibet selv

salutt'lag

den salute-

saluterer, be-

(kommandotegn

rendes kom-

svares 8alutten

føres på stor- mandotegn

ikke .

top af admiral svarende an01'

the Fleet

tal skud

og admiral, på
fortop at' viceadmiral l)

d. Besvares
ikke.

og kontreadmiral 2) og på
stortop af
standermand) •
er ant'ørt i §
117, tabel C
Både ved ankomst

Forsvarsministerflag på

G!r Forsvarsmi-

og bortgang, dog
kun l gang på sam-

stortop.

cielt om bord,

nllsteren offi-

me dag, 8elv ved

skal besætnin-

besøg i t'lere

gen være op-

Besvares

skibe i samme flå-

ikke.

destyrke.
Fra samme flåde-

Orlogst'lag

styrke eller skib

på fortop

l gang på samme dag

stillet til parade.
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Antal

I

Salut
hvilken anledning

skud

Andre danske mini.

17

Fremmede ministre •

stre

17

1
,

OfCicielt besøg om bord.

,
I

J

Ambassadør ••••••••

OCCicielt besøg om bord

19

i alle Carvande.
Overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister
Ministerresident ••

15

l

l'

r

Charge d'aCCaires •

11

J

Generalkonsul •••••

9

l

Konsul ••••••••••••

7

Vicekonsul ••••••••

5

")

Første oCCicielle besøg
om bord inden Cor det
lands grænser, hvor de
er akkrediteret.
Første oCCicielle besøg

I

l

om bord inden Cor ved-

j

kommende distrikts græn

[

om bord inden for områ-

ser.

Rigsombudsmanden på
Færøerne ••••••••••

Første oCCicielle besøg

LaDdshøvdingen i

11

Grønland ••••••••••

11

OfCicerer aC generalsklassen

150m ved
)
salut Cor

Søofficerer

;kommando[t e g n .

Andre salutter

I

det.
OfCicielt besøg om bord.

J
Andre salutter er anført

1) I fremmede mariner, hvor admiralschargen ikke findes, fører
stortoppen og saluteres i så fald med 17 skud.
2) I

tremastede skibe fører kontreadmiraler deres kommandotegn
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tabel.
Besvarelse

Salutf'lag

Hvor of'te

Både ved ankomst
og bortgang, dog
kun 1 gang på

Orlogsf'lag
på f'ortop.

samme togt.

Nationsf'lag

Frem~

Anmærkning

1

på f'ortop.

mede ministre
endvidere kun inden f'or det pågældende lands
område .
Både ved ankomst
og bortgang.
1 gang på samme

~

togt; dog saluteres også ved bort-

Besvares
ikke.

gangen, når vedkommende ef'ter
tjens tlig rejse

Orlogsf'lag

går i

på f'ortop.

land i

en

anden havn inden
f'or vedkommende
distrikts grænser.
1 gang på samme

togt.
1 gang på samme

rFremmede:

I
I
I

I
l
I

togt.

na t ions f'lag
på f'ortop.

1 gang på samme

Danske: inte tj

togt.

salutf'lag.

i

Personlig salut
gives ikke en kommanderende s80f'f'icer f'ra skib,
der har saluteret
hans kommandotegn.

§§ 72-75 og 92-114.

viceadmiraler som f'lådechef'er undertiden deres kommandotegn på
på kryd8toppen.
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§ 117. Tabel C.

Honnør f'or
Møde eller nassa".e
Salut f'ra

Jf'.

SS

alle skibe

66-70

og 95-100

Kongen, den regerende
dronning •••••••••••••••
Dronningen og enkedron-

l

'1

r

l

27

ningen ••••••••••••••••••

27

Tronf'ølgerregenten •••••• Skansevagtshonnør

21

Tronfølgeren •••••••••••• j §§ 2:3-27 og § 115
tabel A.
I
Rigsforstanderen • • • • • • • • 1 flagning over top- I

21

pene §§ :32-:39
Andre medlemmer af Konge-I Paradering
~

huset med prædikat af'
Kongelig Højhed

.........

Fremmede kongelige personer og andre statsoverhoveder

.............

-'

)

21

§§ 28-:30
21
)

I

L

21
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kongelige nersoner.
Møde eller nassage

OCCicielt beseg om bord

SalutClag på

Salut Cra al-

stortoppen

le skibe ved

om bord hej-

ankomst og

ses på stor-

ved bortlZane:

tODDen

Under ophold

Faldrebshonnør
27

KongeClag

27
21

TronCølgerClag

nør §§ 2J-27 og
§ 115 tabel A.

21

TronCølgerClag

Flagning over

21

§§ 15-21 og
§ 115 tabel A.
Skansevagtshon-

toppene §§J2-J9

Parade

§

Jl

DronningeClag

RigsCorbtanderClag

21

KongehusClag
Den pågælden-

Vedkommende
nationsClag

des eget 1'lag
21

eller nationsf'lag

