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33Forord

Ved militære operationer er personel-
lets motivering ligeså vigtig som den 
fagmilitære kunnen og træning. Derfor 
er traditionspleje fortsat en væsentlig 
faktor for Forsvaret.  I Søværnet udgør 
de heraldiske våbenskjolde, som de 
enkelte enheder og myndigheder er 
tildelt, i dag en del af denne.  Formå-
let med disse våbenskjolde er at skabe 
en identifikation udadtil og internt for 
personellet at være et samlingsmærke,  
der giver samhørighed mellem flådens 
fortid og nutid og ansporer til indsats i 
fremtiden.
Inspireret af heraldiske mærker for 
skibe i udenlandske flåder begyndte 
overvejelserne i Søværnet i begyndel-
sen af 1950’erne om at indføre noget 
tilsvarende.  Først den 15. april 1959 
fik de første af sådanne våbenskjolde 
kongelig approbation. Siden er arbejdet 
med at udforme våbenskjolde til samt-
lige kommandoer, enheder og myn-
digheder fortsat.  Det er gennem 50 år 

blevet til over ca. 200 våbenskjolde, og 
fra 1997 suppleret med ca. 60 våben-
skjolde tildelt Marinehjemmevær-
nets myndigheder og flotiller. Samlet 
repræsenterer de den orlogsheraldik, 
der har udviklet sig i Danmark, og som 
præsenteres i denne bog.
Det er en kendt sag, at introduceres 
der ikke en officiel heraldik for mili-
tære enheder, så opstår den uofficielt 
af sig selv. Tanken med Søværnets 
heraldiske arbejde har derfor fra star-
ten i udstrakt grad været at justere og 
understøtte personellets egne ideer 
og tanker omkring samlingsmærker. 
Formålet har været at skabe fælles ret-
ningslinjer for våbenskjoldene og sam-
tidig at bringe dem i overensstemmelse 
med de heraldiske regler, men ikke at 
lægge en dæmper på ønsket om fælles 
markering.
Det heraldiske arbejde har siden 1961 
været varetaget af søofficerer og heral-
dikere i Søværnets Heraldiske Arbejds-
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1950’erne. Bogen udgives i et samar-
bejde mellem Statens Forsvarshisto-
riske Museum, Søværnets Operative 
Kommando og Marinehjemmeværnet. 
Det er mit håb, at bogen vil gøre fyl-
dest på Søværnets og Marinehjemme-
værnets tjenestesteder, og tillige fi nde 
vej til tidligere og nuværende ansatte, 
såvel som til interesserede uden for 
Forsvaret. 

Februar 2010 

udsende en opdateret udgave af denne 
oversigt. Den foreligger nu, udarbej-
det af Søværnets historiske konsulent, 
orlogshistorikeren Hans Christian 
Bjerg, der siden 1982 har været medlem 
af den heraldiske arbejdsgruppe.
Søværnets personel har i de senere 
år, på grund af internationale opga-
ver, oft e mødt skibe fra andre landes 
fl åder.  De fl este af disse enheder har i 
dag også heraldiske våbenskjolde eller 
mærker.  Det er i denne forbindelse mit 
indtryk, at det i Danmark er lykkedes 
at skabe en orlogsheraldik, der i sin 
udformning og i valg af motiver abso-
lut kan måle sig med den tilsvarende 
udenlandske. 
»Dansk Orlogsheraldik« præsente-
rer samtlige godkendte våbenskjolde 
inden for Søværnet og Marinehjem-
meværnet, deres beskrivelser og moti-
veringerne for deres udformning.  
Endvidere redegøres der for det heral-
diske arbejde inden for Søværnet siden 

gruppe, der med skift ende medlemmer 
gennem årene har gjort en omfattende 
indsats til gavn for traditionsplejen i 
Søværnet. Udover arbejdsgruppens 
medlemmer er der ved denne lejlig-
hed også grund til at takke de mange, 
der tjenstligt gennem årene har været 
involveret i produktionen af våben-
skjoldene, specielt på Orlogsværft et og 
i Søværnets Materielkommando.
Søværnet  modtager i disse år en række 
nye skibe og fartøjer. De har alle fået 
tildelt våbenskjolde, således som det 
fremgår af denne bog. Samtidig har 
Søværnet ved de seneste forsvarsforlig 
været igennem sammenlægninger af 
myndigheder, hvilket også refl ekteres i 
bogen.  
I 1981 udsendte Chefen for Søværnet en 
oversigt over de våbenskjolde, der siden 
1959 var blevet approberet, udarbej-
det af den heraldiske arbejdsgruppes 
sekretær, kaptajnløjtnant H. Muusfeldt. 
Der har længe været et behov for at 
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Sejlskibstidens heraldiske udsmykning
Den danske flådes større skibe var i 
sejlskibstiden indtil midten af 1800-
tallet udsmykket med heraldiske sym-
boler, der henførte til rigsvåbenet eller 
den kongelige familie. I nogle tilfælde 
var disse symboler blot udtryk for kon-
gemagtens suverænitet og værdighed, 
i andre tilfælde var skibene direkte 
opkaldt efter felter i rigsvåbenet, som 
f.eks. »Delmenhorst« eller »Tre Løver«. 
Disse felter udgjorde så normalt en del 
af udsmykningen af skibene, anbragt 
i forbindelse med galionsfigur, side-
galleri og agterspejl. Udsmyknin-
gen skulle selvfølgelig være med til 
at understrege det pågældende skibs 
navn, og var derfor også en form for 
identifikation. Men disse symboler 
blev ikke i videre forstand anvendt til 
at repræsentere skibet. Det er således 
ikke den heraldiske udsmykning af de 
danske flådes skibe i sejlskibsperioden, 
der er emnet for denne fremstilling.

Særlige bomærker eller heraldiske 
mærker kendes stort set ikke i den 
danske flåde før efter 2. verdenskrig. 
Der er dog et par eksempler på, at de 

panserskibe af »Herluf Trolle«-klas-
sen, som Danmark rådede over fra 
begyndelsen af 1900-tallet, og som 
var opkaldt efter søhelte, i visse til-

HERALDIK I SøVæRNET
Agterspejlet på Orlogsskibet  ELEPHANTEN, 
søsat 1704. Udsmykningen, der er et 
 eksem pel på 1700-tals krigsskibe, viser, 
at skibet er opkaldt efter Elefantordenen. 
Orlogsskibene blev ofte opkaldt efter dele af 
det danske kongevåben og udsmykningen 
blev tilpasset derefter.

1800-tallets mere enkle udsmykning af 
orlogsskibe. Her fregatten JYLLAND, søsat 

1860, hvor »de goters våben« blev søgt 
lanceret som Jyllands våben.
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fælde anvendte de pågældende søoffi  -
cerers våbenskjolde som markeringer 
eller mærker. »Peder Skram«s våben-
skjold fi ndes således på Orlogsmuseet 

i form af søheltens våben. Hvornår 
dette våbenskjold er fra, vides ikke 
præcist. 

Udviklingen i udenlandske fl åder
Fra 1850erne har vi eksempler på, at 
cheferne for de forskellige skibe i den 
engelske fl åde anvendte tjenstligt brev-
papir med et mærke på brevhovedet, 
som kunne henføre til skibets navn, 
funktion eller tilhørsforhold. Mærket 
blev suverænt valgt af chefen, og 
kunne derfor skift e, hvis skibet fi k ny 
chef. Under alle omstændigheder var 
der ikke tale om et offi  cielt fænomen. 
Brugen af disse skibsmærker bredte sig, 
og var i 1890erne blevet ganske almin-
delig blandt den engelske fl ådes større 
skibe. Man begyndte også at anbringe 
mærkerne på overbygningen, på kapsta-
nerne, på fartøjerne og foran på broen. 
Skikken bredte sig til andre fl åder, f.eks. 
til den på dette tidspunkt stærkt vok-
sende tyske fl åde.
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»Tower«, som ville have hjælp til 
at udforme et »badge« til skibet. 
Denne henvendelse blev Admirali-
tetet bekendt med, og den medførte, 
at dette indså, at der nu var behov til 
en standardisering af skibsmærker-
nes design. Admiralitetet tilknyttede 
dereft er C. ff oulkes til staben som 
heraldisk rådgiver, Admiralty Advi-
sor on Heraldry, samtidig med at 
der blev nedsat en heraldisk komité, 
som skulle overvåge dette område og 
komme med forslag til skibsnavne, 
der jo havde forbindelse til et evt. 
mærkes udformning.  

I løbet af de følgende år standardise-
redes og harmoniseredes skibsmær-
kerne inden for den engelske fl åde. 
Flåderne i Commonwealth-landene 
fulgte hurtigt eft er. Det var ff oulkes’ 
idé, at man skulle kunne se på mær-
kets geometriske udformning, hvil-
ken skibstype, der var tale om.

Under 1. verdenskrig havde der i den 
engelske fl åde udviklet sig en ensar-
tethed i disse skibsmærker, idet de 
var cirkulære og oft e sås omkranset 
af et reb med en såkaldt fl ådekrone 
over. Denne såkaldte corona nava-
lis var en krone forsynet med mari-
time attributter, som i den engelske 
fl åde oprindeligt blev givet til den af 
mandskabet, der under en entring af 
et fj endtligt skib først nåede om bord 
i dette. Tilgangen af mange nye skibe 
under verdenskrigen var stor, og de 
fl este af de nye skibe optog i mange 
tilfælde skikken med bomærkerne 
eller badges udformet af skibsbe-
sætningerne selv. Disse var derfor 
oft e tilfældigt udformet og generelt 
udtryk for et dårligt og uensartet 
design.

Major Charles ff oulkes, der var Cura-
tor of the Armories of Tower, blev 
i 1918 opsøgt af chefen for H.M.S. 

Eksempler på den engelske fl ådes offi  cielle 
heraldik indført 1918. Foroven ses den 
såkaldte corona navalis, fl ådekronen. Mær-
kerne betegnes crests. Formen viste frem 
til 1939 hvilken type skib, der var tale om. 
F.eks. var slagskibenes crests cirkelrunde, 
mens ubådenes var fi rkantede.
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En mere systematisk og offi  ciel tildeling 
af heraldiske våben til de enkelte skibe 
og fartøjer i den svenske marine ses at 
være påbegyndt i 1950. En gennemgri-
bende regulering af Marinens heraldiske 
våben omfattende skibe, myndigheder 
og institutioner fandt sted i 1970erne.

Det norske sjøforsvars offi  cielle heral-
dik indførtes 1961. Her Sjøforsvarets 
 Overkommando og Minevåpnet.

til at blive navn på en destroyer. Dette 
ændrede ikke våbnets indhold, men 
dets geometriske form.

Eksempel på den svenske fl ådes heraldik, 
der, i sin nuværende form, blev offi  ciel fra 
1950.

I Sverige har der gennem årene været en 
militær heraldik, der også har omfattet 
Marinens øverste organer. Fra begyndel-
sen af 1900-tallet kendes enkelte heral-
diske skibsvåbner specielt for de større 
skibes vedkommende. I tiden mellem de 
to verdenskrige synes sådanne våbner 
mere eller mindre offi  cielt at have været 
udbredt blandt den svenske fl ådes skibe. 

I de udsendte bestemmelser blev der 
derfor fastsat følgende geometriske 
rammer for de forskellige skibstyper: 

Cirkelrundt:
Slagskibe

Femkantet (pentagon):
Krydsere og hangarskibe

Skjoldform afrundet for neden:
Destroyere

Firkant på spidsen (diamant): 
Ubåde og hjælpeskibe.

Dette system vedvarede til 1939, hvor 
man gik over til at anbringe alle badges – 
eller som de nu oft ere betegnedes crests 
- i en cirkulær form. Ud over ønsket om 
ensartethed var denne ændring betinget 
af, at man var begyndt at genanvende de 
samme navne i forskellige skibstyper. 
F.eks. skift ede et navn på en krydser 
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delse med erindringsgaver. Samtidig var 
man opmærksom på, at sådanne heral-
diske våbenskjolde kunne tjene som 
samlingsmærker for besætningerne, og 
tillige skabe en samhørighed mellem 
nutid og fortid i fl ådens historie. 

Overvejelser om heraldiske 
skibsvåbner i Danmark 1950-59
I dagene 23.-28. juni 1950 var 1. under-
vandsbådsgruppe på besøg i Rotter-
dam, og i en rapport af 11. juli 1950 til 
Undervandsbådsdivisionen fra dette 
besøg hed det, at messeforstanderen 
i den hollandske bases offi  cersmesse 
under opholdet havde anmodet om at 
få de danske ubådes våbenskjolde til 
i ophængning i messen til minde om 
besøget. Dette var åbenbart kutyme ved 
udenlandske fl ådebesøg. Da de danske 
ubåde ikke havde våbenskjolde, kunne 
man ikke afl evere noget til messen. 
Til gengæld lod undervandsbådsgrup-
pen eft er hjemkomsten fremstille et 
sølvaskebæger med inskription, som 
blev sendt til den hollandske messe. 
Blandt ubådsbesætningerne blev det 
eft er denne oplevelse dereft er et ønske, 
at man til brug for fremtidige besøg i 
udlandet fi k anskaff et skibsvåbner eller 
– mærker, som kunne anvendes i forbin-

I Norge blev der eft er 2. verdenskrig 
nedsat en komité, der inspireret af, hvad 
man under krigen havde set om bord på 
de engelske skibe, skulle stå for indførel-
sen af heraldiske våbenmærker til Sjøfor-
svarets skibe. Man henvendte sig til den 
kendte norske heraldiker Hallvard Træt-
teberg, der tegnede den skjoldform, som 
siden er anvendt. Den første bestemmelse 
»om emblemer i Sjøforsvaret« blev i Norge 
udsendt den 25. oktober 1961, og er senere 
blevet opdateret.

Såvel i Frankrig som i Tyskland var man før 
2. Verdenskrig, som tidligere anført, også 
begyndt at give de enkelte skibe særskilte 
mærker. I Holland begyndte man eft er 2. 
verdenskrig, under indtryk af de holland-
ske exil-skibes samarbejde med den engel-
ske fl åde under krigen at indføre heraldisk 
udformede våbner til skibe og myndighe-
der. Det skulle blive den hollandske fl ådes 
brug af skibsvåbner, der medførte, at man 
tog dette spørgsmål op i Danmark.

Mærket ”anker og krone” anvendt af 
søværnet siden 1800-tallet. Her i den 
offi  cielle udformning fastsat i 1956 betegnet 
»søværnsmærket«.



1111HERALDIK I SøVæRNET

Chefen for Søværnets segl. Skjoldet identisk 
med det kombinerede Admiralitets- og Com-
missariats-Collegium segl i 1700- og 1800-
tallet. I de perioder, hvor de to kollegier var 
adskilt, var ankret med løverne Admiralite-
tets segl, sejlskibet Commissariatets.

Påtegningen af 15. juli 1950 fik fuld 
støtte i Kystflådens stab, og blev 
sammen med rapporten sendt videre til 
Søværnskommandoen, der sendte den 
til Marineministeriet, som allerede sva-
rede den 12. august 1950 i en  skrivelse, 

Af påtegningen fremgår således, at 
nogle skibe i flåden allerede havde 
bomærker, som var fremkommet i 
forbindelse med adoptioner. Dette 
var en institution, der blev påbe-
gyndt i 1946, hvor Randers adop-
terede fregatten »Niels Ebbesen«. 
Siden fulgte flere sådanne adop-
tioner. I dag er det en fast insti-
tution. De fleste af flådens skibe 
og fartøjer er således adopteret af 
danske byer. Vi kender i dag ikke 
alle disse våbner, der her er tale om. 
Der findes et mærke, som er blevet 
benyttet af fregatten »Galathea«, 
der blev anvendt som ekspeditions-
skib. Det må stamme fra perioden 
1949-54, hvor skibet indgik i flå-
dens tal. Et andet uofficielt våben, 
benyttet af fregatten »Valdemar 
Sejr«, kendes i dag og er blevet 
benyttet mellem 1954, hvor det 
indgik i Flåden, og 1961, da skibet 
fik et officielt våbenskjold.

Initiativet til at indføre våbenskjolde 
til flådens skibe var dermed taget, men 
der skulle gå adskillige år inden dette 
initiativ bar frugt.

Undervandsbådsdivisionen videre-
sendte den 15. juli 1950 denne rapport 
til Kystflåden med en påtegning, hvori 
man støttede undervandsbådsgrup-
pens ønske om et »officielt bomærke-
våbenskjold eller lignende«, der kunne 
benyttes ved de anførte lejligheder.  I 
påtegningen anføres det, at mange 
udenlandske skibe »benyttede et sådant 
våbenskjold ligeledes påtrykt brevpapir, 
der er til rådighed for hele besætningen«.
Videre hedder det, at »da en del danske 
skibe efterhånden ved adoptioner har 
fået et sådant »bomærke«, skal divi-
sionen foreslå, at det tages op til over-
vejelse, at samtlige enheder tildeles et 
godkendt »bomærke«, der af besætnin-
gerne kan anvendes til ovenfor nævnte 
formål«.
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adoptionsby med mindre dette også 
gav forbindelse til navnet. Skibsnavnet 
kunne således genbruges uden at det 
havde indflydelse på tilknytningen til 
adoptionsbyen.
- Kystflåden foreslog, at der blev nedsat 
et udvalg bestående af et par søofficerer, 
en marinehistoriker og en heraldiker. 
Udvalget, der kunne tilkalde kunstnerisk 
og tegnemæssig assistance, skulle stå for 
udformningen af de enkelte skjolde og 
den samlede heraldik i søværnet.

Nu skete der ikke noget de følgende år. 
I denne periode nytegnedes imidlertid 
de danske regimenters våbenmærker, 
og måske har dette lagt beslag på de 
ressourcer, der skulle mobiliseres for 
at få søværnets ønske opfyldt. Krigs-
ministeriet og Marineministeriet blev i 
1951 sammenlagt i Forsvarsministeriet, 
noget der måske påvirkede prioriterin-
ger inden for de her omhandlede sags-
områder.

blev udarbejdet skjolde eller bomærker 
til samtlige af flådens skibe og fartøjer, 
undtagen de mindre transportskibe og 
kuttere samt – ejendommeligt nok – 
kongeskibet »Dannebrog«. Måske har 
man følt, at et skibsvåben til kongeski-
bet ville gå for meget ind på de royale 
områder.
Endvidere hedder det, at
- Alle skjoldene skulle forsynes med et 
fælles mærke, helst en krone (søværnets 
almindelige krone), eventuelt det kronede 
anker.
- Skjoldfaconen skulle principielt være i 
overensstemmelse med de engelske enhe-
ders af tilsvarende størrelse. D.v.s. at de 
forskellige skibstyper kunne genkendes 
gennem skjoldets geometriske form. Man 
var åbenbart ikke klar over, at englæn-
derne på dette tidspunkt havde forladt 
de forskellige faconer for de enkelte 
krigsskibstyper.  
- Skjoldenes indhold burde have tilknyt-
ning til navnet og ikke til en eventuelt 

der fra Søværnskommandoen gik videre 
til Kystflåden. I denne hedder det, at 
»Således foranlediget skal ministeriet 
udtale, at man intet vil have at erindre 
imod, at der ved Kystflådens foranstalt-
ning, eventuelt i forbindelse med kom-
mandørkaptajn Steensen, som vides at 
have beskæftiget sig med spørgsmålet, 
udarbejdes detailleret forslag vedrørende 
nævnte bomærker«. 

Kommandørkaptajn R. Steen Steensen 
var kommitteret ved Flådens histori-
ske Modelsamling og var medstifter af 
Marinehistorisk Selskab den 5. marts 
1951 og dettes formand fra 1952. Han 
havde i Tidsskrift for Søvæsen 1949 
skrevet en artikel om »Det danske rigs-
våben og flådens gamle skibsnavne«, der 
omhandlede den heraldiske udsmyk-
ning af sejlskibstidens krigsskibe.

Først den 31. maj 1951 svarede Kystflå-
den. I skrivelsen foreslog man, at der 
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Fortsat skønnede Søværnskomman-
doen dog ikke, at sagen på ny burde 
rejses over for Forsvarsministeriet. Men 
i 1955 forberedte man en anmodning 
om at ministeriet stillede midler til 
rådighed for denne sag. I denne forbin-
delse kom man i kontakt med kontor-
chefen i Forsvarsministeriets 12. kontor, 
Lønanvisningskontoret, E. Seckmann 
Fleischer. Han viste sig at være medlem 
af en lille kreds af en snes heraldisk 
interesserede samlet i Dansk Heraldisk 
Samfund af 1946. Fleischer gav tilsagn 
om, at denne kreds af heraldikere tilbød 
at være søværnet behjælpelig med at få 
udformet våbenskjolde til fl ådens skibe. 
Den 4. november 1955 afgik der en 
skrivelse fra Søværnskommandoen til 
Dansk Heraldisk Samfund, hvori man 
offi  cielt takkede for og modtog tilbudet 
om heraldisk hjælp i den videre proces. 
Det blev understreget, at der foreløbig 
ikke var økonomiske midler til at kon-
kretisere samarbejdet. I skrivelsen blev 

blevet forsynet med særlige »reversmær-
ker« (der principielt svarer til Kystfl ådens 
ønske) bringes sagen på ny i erindring«. 
Det blev også anført, at fl ere skibe alle-
rede selv havde udformet bomærker, 
som blev anvendt ved passende lejlighe-
der. Altså en udvikling, der svarede til 
den man havde været i gennem tidligere 
i den engelske fl åde, inden man greb 
sagen offi  cielt an. 

Den 9. november 1953 bragte Kystfl åden 
sagen i erindring overfor Søværnskom-
mandoen. I den fremsendte skrivelse 
hedder det, at 
»Da der stadig er ønske fra Kystfl åden og 
dens enheder om, at de nævnte skjolde 
tildeles som foreslået, da de samarbej-
dede udenlandske NATO-enheder er 
forsynet med sådanne skjolde, og da 
hærens regimenter for lang tid siden er 

Heraldik i søværnet, inden de offi  cielle våbenskjolde indførtes.  Her ses korvetten GALATHEAs mærke 
anvendt mellem 1949-54, og fregatten VALDEMAR SEJRs i brug inden for tidsrummet 1954-61.
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3.  De må derfor være forsynet med 
et fælles mærke, der kendetegner den 
danske marine. Selve våbenet skal bestå 
af et skjold i enklest mulig form (f.eks. 
»strygejern«). Søværnets fælles mærke 
er det kronede anker, og man foreslår 
derfor alle våbenskjolde »lagt« på et 
sådant anker. Derimod bør våbenet ikke 
have hjelm, hjelmtegn, hjelmklæde eller 
skjoldholdere, der normalt kun hører til 
personlige våbener eller slægtsvåbener.
Skibsnavnet må ikke stå i selve våbnet, 
men kan anbringes på et bånd under 
dette. Det vil være naturligt at tage skibs-
navnet med på gavevåbener og på brev-
papir, hvorimod det er et spørgsmål, om 
det bør medtages på skibets eget eksem-
plar af våbenet.

4.  Våbnet skal udformes til skibsnavnet 
uden hensyn til nuværende skibstype. 

5. Våbnet skal være skibets våben, hvor-
for der principielt skal laves et nyt våben. 

linier, som kom til at gælde for den 
danske flådes våbenskjolde, og som stort 
set er blevet fulgt siden indførelsen.

I notatet hedder det, at 
»Hovedformålet med at tildele skibene 
våbener er:
A.  at fremme og styrke »korpsånden«
B.  at benytte dem som gaver til frem-
mede orlogsskibe.
Det er særligt formål A Dansk Heraldisk 
Samfund skal tage sig af.

1.  Våbnerne skal være ildnende og såle-
des, at de fortæller besætningen noget om 
skibets navn, og hvorfor det bærer dette 
navn, og dermed giver den traditioner at 
ære og videreføre. Våbnet bør være klart, 
både rent visuelt og i sin eventuelle sym-
bolik – og endeligt smukt.

2.  Våbnerne skal tillige vise, at de føres 
af danske orlogsskibe. De bør derfor have 
en ensartet udformning.

der redegjort for de principper, som lå 
bag navngivningen af skibene inden for 
de forskellige typer.

Den 23. november svarede Dansk Heral-
disk Samfund på denne skrivelse. Sam-
fundet havde for at kunne arbejde med 
denne sag nedsat et udvalg bestående af 
heraldikere fra Samfundet. Man forslog 
nu, at dette udvalg skulle mødes med 
en kreds af søofficerer, således at man 
kunne drøfte, hvori søværnets ønsker 
egentlig bestod. Dette møde blev fore-
slået indkaldt til fredag den 9. december 
1955 på Søværnets Officersskole.

Forud for dette møde blev der ved 
Søværnskommandoen udarbejdet et 
notat om »Våbener til Flådens Skibe«, 
der indeholdt emner til forhandling 
mellem repræsentanter for søværnet 
og Dansk Heraldisk Samfund af 1946. 
Dette notat vil her blive citeret fyldigt, 
idet det stort set indeholder de retnings-
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Vigtigst er farvereglerne: Farverne 
(rød, blå, purpur, sort og grøn) og 
metallerne (guld og sølv) skal veksle i 
skjoldet, således at farve så vidt muligt 
aldrig ligger på farve eller støder op til 
farve, og metal aldrig ligger på metal 
eller støder op til metal. Denne regel 
betyder både praktisk og æstetisk en 
uhyre fordel.
En skjoldfigur skal fylde skjoldet ud. 
Den må ikke stå og fryse i midten.
Naturalisme, perspektiv, antydning 
af 3 dimensioner o.l. bør ikke tåles. 
Heraldikken er unaturalistisk, uper-
spektivisk og 2-dimensional.
Skjoldfigurerne skal ikke »ligne«. Den 
ulv, som måske skal stå i »Ulvsund«s 
våben skal ikke modelleres efter trætte 
og tamme ulve i Zoologisk Have, ej 
heller efter naturens ulve. Heraldik-
kens ulv er sit eget forbillede: forenklet, 
stiliseret, flad, men vild, dødsens farlig 
og skøn.«   

Kun undtagelsesvis skal der benyttes et 
allerede eksisterende våben.

6.  Skibe opkaldt efter personer, bør kun 
bære disse personers våbner, hvis de 
opfylder de i pkt. 1 anførte krav. Gør de 
det ikke, må der laves et nyt våben, lige-
som for skibe, opkaldt efter personer, der 
ikke har haft noget våben.
…
Det bør også overvejes, om et våben 
muligen kan udtydes således, at besæt-
ningen gøres til latter. Havde man et skib 
f.eks. med navnet »Færøerne« vilde det jo 
være ganske forkert at give det Færøernes 
våben med fåret (sic!)
…

10.  Jo enklere og klarere et våben er, des 
bedre, og derfor bør det understreges, at 
heraldikkens regler bør følges. Ikke for 
at glæde heraldikerne, men fordi disse 
regler har stået deres prøve i 800 år.

Våbenskjold til fregatten HOLGER 
DANSKE. Tegnet 1956 af tegnechef E. Peter 
som udkast i forbindelse med forberedel-
sen af den officielle heraldik i søværnet. 
Formentlig det første våbenskjold, der blev 
tegnet i den form, der senere blev godkendt 
for søværnets våbenskjolde.
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der blev afsat midler til gennemførelsen, 
og at våbenskjoldet til »Holger Danske« 
blev indstillet til kgl. approbation.

På grund af de økonomiske krav, som en 
sådan ordning ville medføre, kom der 
atter afslag fra forsvarsministeriet i en 
skrivelse af 5. december 1957. Søværns-
kommandoen besluttede imidlertid at 
fortsætte det påbegyndte arbejde

Den 4. februar 1958 blev der afholdt 
et møde i et heraldisk udvalg under 
Søværnskommandoen, hvori kontorchef 
Fleischer indgik. På mødet meddelte 
kaptajnløjtnant S. Laub, at Chefen for 
Søværnet havde besluttet, at arbejdet med 
at udforme heraldiske våbner til søvær-
net skulle fortsættes i søværnets regi. Til 
mødet forelå udkast til 28-30 skibe. Fore-
løbig var det planen, at Søværnskomman-
doen autoriserede de udformede våbner 
til brug for de respektive skibe og fartøjer. 
På trods af, at der ikke kunne afsættes 

med hvad der var tilfældet i den engel-
ske flåde, ville man gerne stoppe denne 
praksis og indføre autoriserede våbner. 
 Opmærksomheden blev henledt på, at 
sådanne autoriserede våbner allerede 
blev anvendt i den engelske, hollandske 
og svenske flåde. Søværnskommandoen 
havde under overvejelserne i denne sag 
som anført fået forbindelse med Dansk 
Samfund for Heraldik, således at en for-
svarlig og korrekt heraldisk udformning 
af sådanne våbenskjolde kunne finde 
sted. Der skønnedes at være behov for, at 
der blev udformet ca. 60 våbenskjolde, 
og man forestillede sig endvidere at for-
slag til våbnerne blev fremsendt til Sta-
tens heraldiske konsulent til udtalelse, 
og at de derefter – i lighed med skibsnav-
nene – fik kgl. approbation. Et forslag 
til udformningen af fregatten »Holger 
Danske«, godkendt af Statens heraldiske 
konsulent, blev vedlagt som eksempel. 
Søværnskommandoen indstillede såle-
des, at denne sag nu blev igangsat, at 

Umiddelbart kom der ikke noget kon-
kret ud af mødet den 9. december 1955, 
men kontakten opretholdtes mellem 
søværnet og Dansk Heraldisk Samfund, 
der gennem et internt udvalg selv arbej-
dede videre med heraldiske forslag til 
skibsvåbenet inden for de retningslinier, 
søværnet havde opstillet, og som bl.a. 
indeholdt en gennemgang af princip-
perne for navngivningen af skibe inden 
for den danske flåde.

I en skrivelse af 15. juni 1957 til for-
svarsministeriet forsøgte Søværns-
kommandoen atter at rejse sagen. Her 
henviste man til de tidligere henven-
delser angående denne sag. Søværns-
kommandoen havde konstateret en 
stigende interesse blandt skibsbesæt-
ningerne for at benytte bomærker for 
de enkelte skibe. Der var i den forbin-
delse konstateret eksempler på, at disse 
uautoriserede bomærker tilfældigt blev 
ændrede af nye besætninger. I lighed 
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lys til denne sag fra forsvarsministeri-
ets side. Søværnet udtrykte et meget 
stærkt ønske om at få principiel tilla-
delse til at indføre autoriserede heral-
diske våbner. Der forelå 15 våbner, som 
var heraldisk behandlede. Atter henvi-
stes til, at hæren havde fået regiments-
mærker i 1953, men at søværnet ikke 
havde fået tilsvarende mærker.

peren« den 2. april 1801. Det mest 
heraldisk korrekte fra starten var kun 
at tegne våbner med 1 felt. Som det vil 
kunne ses andetsteds i denne fremstil-
ling, endte det med, at »Hjælperen« fi k 
et todelt skjold.

Den 26. april 1958 forsøgte Søværns-
kommandoen endnu engang at få grønt 

midler til arbejdet meddelte kontorchef 
Fleischer, at Dansk Samfund for Heraldik 
uden betaling var indstillet på at fortsætte 
arbejdet og hjælpe søværnet. Man ville 
søge om midler til arbejdet i Søværnets 
kantinefond.

Et nyt møde blev afh oldt den 14. april 
1958. Kredsen var nu udvidet og 
omfattede 6 søoffi  cerer og 8 repræ-
sentanter for Dansk Heraldisk Sam-
fund. Færdige våbner til »Rolf Krake«, 
»Esbern Snare«, »Valdemar Sejr«, »Bel-
lona«, »Diana«, »Flora«, »Triton« og 
»Søhesten« blev forevist og diskuteret. 
Våbnerne var rentegnet af tegnechef 
E.R.W. Peter.  En interessant diskus-
sion udspandt sig i forbindelse med 
»Hjælperen«s våben, om hvorvidt et 
våben fra starten kunne indeholde 2 
felter. Der var fremlagt et forslag om, 
at et felt fra Tordenskiolds adelsvåben 
optrådte sammen med våbnet fra P. C. 
Lillienskiold, der førte skibet »Hjæl-

Tre af de seks våbenskjolde, der som de første blev kgl. approberet den 15. April 1959. Fra ven-
stre fregatten HOLGER DANSKE, fregatten NIELS EBBESEN og ubådsmoderskibet ÆGIR.
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udformning blev lagt i hænderne på 
billedhuggeren Sv. Lindhart, lige-
som malerarbejdet blev delegeret til 
firmaet Kgl. hofdekorationsmaler R. 
Rasmussen og Søn.

Ved nytår 1958-59 forelå der således 
15 våbner til approbation. De første 
fik kongelig approbation den 15. april 
1959, der således er datoen for indfø-
relse af den officielle orlogsheraldik 
i Danmark. Der var tale om skibene 
»Dannebrog«, »Holger Danske«, 
»Huitfeldt, »Niels Ebbesen«, »Wille-
moes« og »ægir«. Den 30. september 
samme år fulgte approbation af våb-
nerne til »Bellona«, »Diana«, »Flora«, 
»Rolf Krake« og 6 undervandsbåde.

Et stort arbejde var blevet udført af 
heraldisk kyndige fra Dansk Heral-
disk Samfund af 1946, der netop på 
dette tidspunkt indgik i et større 
Heraldisk  Selskab, Societas Heraldica 

ske våbner, samt videre at disse våben 
tillige kunne fremstilles en miniature 
(som gavevåbner). Endvidere blev det 
meddelt Søværnskommandoen, at der 
som en engangsforanstaltning ville 
blive givet 15.000 kr. til at få igangsat 
arbejdet. Det hed også i skrivelsen, at 
fregatten »Holger Danske«s våben ville 
blive returneret, når kongens appro-
bation forelå. Forsvarsministeriet var 
således gået tilbage til det oprindelige 
forslag med kongelig approbation.

Heraldikken i Søværnet 
etableres 1959-60
Der blev nu indledt et samarbejde 
mellem Orlogsværftet ved arki-
tekt N.E. Botfeldt og adjudanten 
hos Chefen for Søværnet, der i en 
årrække blev omdrejningspunktet 
for søværnets arbejde med heral-
dikken. Bronzestøberiet Brødrene 
Grage fik overdraget opgaven med at 
støbe våbnerne, og den kunstneriske 

For at få sagen til at gå hurtigere, fore-
slog Søværnskommandoen, at det 
kun var det grundskjold, som våb-
nerne skulle lægges på, der blev kon-
geligt approberet, men at Chefen for 
Søværnet kunne godkende de respek-
tive våbner, efter at disse havde været 
behandlet i et udvalg under Søværns-
kommandoen, og hvori heraldisk 
kundskab var repræsenteret. Med 
hensyn til det økonomiske anmodede 
man nu blot om 5.000 kr. til at få ren-
tegnet grundskjoldet. Resten ville blive 
afholdt over Søværnets kantinefond.

Endelig den 8. juli 1958 kom den prin-
cipielle tilladelse fra forsvarsministe-
riet. Ministeriet havde på ny overvejet 
sagen, og efter at de økonomiske krav 
nu var reduceret noget i forhold til det 
tidligere meddelte, kunne ministeriet 
give sin principielle godkendelse af, at 
flådens skibe og visse landtjenesteste-
der fik tilladelse til at anlægge heraldi-
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Det midlertidige udvalg, der havde 
forestået den første suite af våbner, 
bestod den 31. oktober 1960 af:
 
Statens heraldiske konsulent
Paul Warming

H.Konow, Heraldisk Selskab

E. Peter, Heraldisk Selskab

N.E.Botfeldt, Orlogsværftet

Adjudanten hos Chefen for Søværnet 
Søren Laub

Udvalget blev kort tid efter suppleret 
med H.M. kongens jagtkaptajn, som 
lige siden har været født medlem af 
den arbejdsgruppe, der har stået for 
udformningen af søværnets våbner. 
Det er jagtkaptajnen, der forelægger for 
majestæten sager vedrørende søværnet, 
herunder således også våbenskjoldene. 

Scandinavica, som dækkede heraldisk 
interesserede i hele Norden. Samarbej-
det omkring de heraldiske våbner til 
søværnet videreførtes af dette selskab. 

Den 3.oktober 1959 fejredes 50 året 
for ubådens indførelse i Danmark. 
I den anledning fik Undervands-
bådsafdelingen overrakt ubådenes 
våbner som de første enheder. Der 
var på dette tidspunkt næsten gået 10 
år siden besætningerne fra ubådene 
havde foreslået indført våbner til flå-
dens skibe.

Nedsættelse af 
Søværnskommandoens 
Heraldikudvalg (SHU) 1961
Arbejdet med søværnets heraldik var 
nu så vidt fremskreden, at der den 6. 
april 1960 blev udsendt et cirkulære 
SVN CIR om udformningen og til-
delingen af heraldiske våbner til flå-
dens skibe og myndigheder. 

Udkast til våbenskjold fundet i Søværnets 
heraldiske arbejdsgruppes arkiv, der ikke ses 
anvendt. Formentlig et udkast til våben-
skjoldet for Søværnets Specialskole
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gende 20 år. Det vil sige jagtkaptajnen, en 
heraldisk kyndig, en repræsentant for og 
forbindelse til Orlogsværftet og adjudanten 
hos Chefen for Søværnet. Den sidstnævnte 
virkede i mange år som formand, referent 
og ankermand i det heraldiske arbejde.

I 1974 blev cand.mag. Hans Christian 
Bjerg tilknyttet søværnet som dettes 
historiske konsulent, jfr. CHS BST 331-1. 
Bestemmelsen omtaler, at den historiske 
konsulent tillige skulle virke som rådgi-
ver bl.a. inden for »søværnets heraldik for 
så vidt der søges historiske forhold lagt til 
grund«. Den historiske konsulent deltog 
som observatør i en række møder i den 
heraldiske arbejdsgruppe, men trådte ud 
af arbejdet og kom først ind i arbejds-
gruppen som fuldgyldigt medlem i 1982, 
hvor han har siddet siden som historiker 
og heraldisk kyndig. Som afslutning på 
denne redegørelse findes i øvrigt en fuld-
stændig liste over den heraldiske arbejds-
gruppes medlemmer siden 1961.     

fast, tjenstligt organ til at tage sig af 
udformningen og tildelingen af våbner.

Den 21. december 1961 blev der i 
Søværnskommandoen afholdt det 
første møde i Søværnskommandoens 
heraldiske udvalg (SHU), der efter 1967 
blev betegnet Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppe (SHAG).  Dette første 
udvalg bestod  i 1961 af:

H.M.Kongens  Jagtkaptajn Kommandør 
S.G.Jørgensen

Statens heraldiske konsulent 
Paul Warming

Arkitekt N. E. Botfeldt, Orlogsværftet

Adjudanten hos Chefen for Søværnet 
Kaptajnløjtnant A. Lillegaard

Den principielle sammensætning af denne 
arbejdsgruppe holdt sig stort set i de føl-

For at være bedre rustet til denne fore-
læggelse, besluttedes det derfor at lade 
jagtkaptajnen følge arbejdet i den heral-
diske arbejdsgruppe.

I en samlet redegørelse for det heraldi-
ske arbejde af 1. november 1960 udar-
bejdet af adjudanten nævnes bl.a., at 
man har besluttet, at skjoldformen for 
landinstitutionerne skulle være oval, 
i modsætning til skibene, der skulle 
bibeholde det konventionelle skjold af 
»strygejernstypen«. Senere indførtes en 
skjoldform med afrundet nedre kant for 
skoler og myndigheder i land, der ikke 
var operative.

I en skrivelse til Heraldisk Selskab af 25. 
november 1961 meddelte Søværnskom-
mandoen, at den anså etableringsfasen 
for det heraldiske arbejde for at være 
overstået, og at det hidtidige arbejdsud-
valg blev ophævet, og at man nu i form 
af en nyt udvalg ville indrette et mere 
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Dvs. at figurer på et våben altid skal 
vendes eller se mod beskuerens ven-
stre side. I blasoneringen kan anven-
des både latinske og franske udtryk. 
Formålet med blasoneringen er at 
man efter den præcise beskrivelse skal 
kunne genkende og tegne det pågæl-
dende våben uden at have set det. I den 
oprindelige heraldik kunne det samme 
våben således være tegnet lidt forskel-
ligt, blot det opfyldte den blasonering, 
der var knyttet til våbnet.  

Heraldikere var som nævnt fra star-
ten knyttet til det heraldiske arbejde i 
søværnet, og derfor har udformningen 
af våbnerne gennem årene nøje fulgt de 
heraldiske regler, betegnelser og kon-
ventioner. Der henvises til den korte 
heraldiske ordliste, der er anbragt på 
siderne 40-43. 

foretages efter faste retningslinier,  set 
ud fra den, der bærer skjoldet med det 
pågældende våben på. Det vil sige, at 
»heraldisk højre« er den venstre side af 
våbnet for den, der beskuer skjoldet. Af 
samme grund opfattes skjoldet at blive 
båret på venstre arm, hvad der var det 
mest almindelige, hvorfor den heraldi-
ske højre side altid skal vende fremad. 

De heraldiske retningslinier
Fra starten af udvalgsarbejdet beslutte-
des det, at der for alle våbners vedkom-
mende skulle udarbejdes henholdsvis 
en blasonering og en motivering for 
våbnets udformning og de symboler, 
der var blevet valgt. Blasonering er 
en særlig heraldisk beskrivelse af et 
våben, der er kort og præcis og som 

Fra uofficiel til officiel heraldik.  Selvkomponeret mærke anvendt af Søværnets Frømands-
korps i 1981 (til venstre) og det senere godkendte våben, approberet den 27. september 
1994. De to gengivne våbenskjolde viser, hvorledes Søværnets heraldiske arbejdsgruppe 
udvikler våbenskjoldene ud fra enhedernes egne ideer.
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I 1962 blev det i udvalget diskuteret, om 
hvorvidt mindre skibe og fartøjer også 
kunne tildeles heraldiske våbner. Der 
kunne ikke fastlægges en præcis grænse, 
men det blev ført til protokols, at den 
burde ligge omkring et deplacement på 
100 ts. Kun skibe og fartøjer over denne 
størrelse burde tildeles våbner.

Samme år blev der fra udvalget ad kom-
mandovejen fremsendt et forslag til et 
våben for Grønlands Kommando og 
et gaveskjold for Chefen for Søværnet. 
Disse blev standset i forsvarsministe-
riet, der ikke mente, at disse våbner var 
omfattet af den oprindelige tilladelse, 
hvori det hed, at »Søværnets skibe og 
visse landinstitutioner kunne tildeles 
våbner«. Man opfattede altså ikke kom-
mandoer for at tilhøre de her nævnte 
kategorier.

Grønlands Kommando fik først appro-
beret et våben i 1976. Med hensyn til det 

da ingen jo i virkeligheden har set disse!  
For klarheden skyld bør man ligele-
des i den klassiske heraldik undgå som 
udgangspunkt, når våbner konstrueres, 
at tegne flere felter i våbnet. Dette var 
man inden for orlogsheraldikken også i 
begyndelsen indstillet på, men efter en 
større diskussion allerede i 1958, som er 
refereret ovenfor, besluttede man at fra-
vige dette princip. Adskillige af søvær-
nets våbner er da også siden fra starten 
blevet konstrueret med flere felter, der 
betydningsmæssigt og symbolmæssigt 
er uafhængige af hinanden.      

Det heraldiske udvalgsarbejde 1961-74
Heraldikken i søværnet blev så at sige 
grundlagt i årene 1959-65. Der var gjort 
et stort forarbejde. Så da der gik hul på 
sagen i 1959, blev der til kongelig appro-
bation indsendt et stort antal våbner i 
løbet af få år. I den anførte 6 års periode 
blev ikke mindre end 76 våbner god-
kendt.

Vigtig er de heraldiske farver, betegnet 
tinkturer, og deres sammensætning. 
Der arbejdes med fire farver, rød, blå, 
grøn og sort, og to metaller, guld og 
sølv. De fire farver må aldrig i større 
flader støde op mod hinanden, ligesom 
de to metaller heller ikke må støde op til 
hinanden. Det vil med andre ord sige, at 
kombinationerne altid skal være farve-
metal-farve eller metal-farve-metal. Det 
er opstået for at skabe den nødvendige 
kontrast i våbnet og således at kunne 
skelne de forskellige elementer fra hin-
anden på længere afstand. Blå bogsta-
ver på rød bund vil f.eks. være meget 
vanskelige at læse. Anvendelsen af de 
klassiske heraldiske regler har gjort 
søværnets heraldiske våbner meget 
tydelige og markante. I den klassiske 
heraldik gengives de anvendte dyr og 
genstande heller ikke naturalistisk, men 
stiliseres i stedet. Dette gør det i øvrigt 
også lettere at anvende fabeldyr, som er 
meget udbredt inden for heraldikken, 
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Ved skrivelse af 11. februar 1965 præ-
ciserede forsvarsministeriet endvidere 
den generelle anvendelse af mærker 
inden for forsvaret. Der måtte således 
ikke anvendes heraldik, der ikke var 
officielt godkendt.   

i officielle sammenhænge. Blazermær-
ker kunne således ikke tillades, men der 
eksisterer dog fra 1964 et udkast til et 
»badge«, der kunne anvendes som bla-
zermærke, hvor våbnet ikke var lagt på 
det kronede anker. Det blev ikke god-
kendt, men udvalget fremsatte til gen-
gæld et ønske om at »undtaget herfra 
er alene fremstilling af heraldisk kor-
rekte miniatureemblemer til brug i for-
bindelse med civil påklædning«.  Dette 
ønske blev af Søværnskommandoen 
den 16. november 1964 fremsendt til 
forsvarsministeriet, der ikke standsede 
denne tilføjelse, hvorfor den har været 
accepteret siden. Det vil sige, at våben-
skjolde i miniature til brug i knaphullet 
blev accepteret.

mærke, der var tiltænkt at udgøre Chefen 
for Søværnets gaveskjold, gjorde der sig 
det specielle gældende, at det ikke var 
tænkt som et skjold, men som et mærke. 
Det var således ikke lagt på det vedtagne 
grundskjold, men bestod af tre løver  - 
fra det danske rigsvåben - lagt henover 
et kronet anker. Motivet stammede fra 
det ældst kendte admiralitetssegl fra 
1665. Det her omtalte mærke blev først 
godkendt som mærke – ikke som våben 
– af  forsvarsministeriet i 1964. Det har 
dog ikke været i brug siden 1982, hvor 
stillingen som Chef for Søværnet blev 
nedlagt. I dag har Chefen for Søværnets 
Operative Kommando ikke noget sær-
skilt mærke, men anvender det våben, 
der i 1972 blev godkendt for Søværnets 
Operative Kommando.

I 1964 fandt forsvarsministeriet anled-
ning til at præcisere, at søværnets heral-
diske våbner kun kunne benyttes i 
lighed med andre uniformsmærker og 

Udkast fra 1964 til badge/blazermærke, hvor 
våbnet ikke var lagt på det kronede anker. 
Sagen nød ikke fremme i Forsvarsministeriet.
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svarsministeriet i 1962 havde standset 
våbnet til Grønlands Kommando. Der 
var nu åbnet for, at også kommandoer 
kunne få heraldiske våbner. 

havde approberet våbnet. Den nye regent 
var således indstillet på at fortsætte 
disse approbationer. Der var endvidere 
tale om et gennembrud henset til at for-

Efter Dronning Margrethes tiltrædelse i 
1972 var det den heraldiske arbejdsgrup-
pes ønske og forventning, at den kon-
gelige approbation af søværnets våbner 
blev fortsat under den nye regent. Man 
havde netop gjort våbnet for Søværnets 
Operative Kommando klart. Det blev 
fremsendt til Jagtkaptajnen, der den 18. 
maj 1972 kunne meddele, at dronningen 

I 1991 begyndte en fortløbende nummere-
ring af Søværnets Heraldiske Arbejdsgrup-
pes møder.   Inden for denne række blev 
det 50. møde i arbejdsgruppen afholdt i 
Hofmarskallatet den 4. november 2003. Fra 
venstre ses Søværnets historiske konsulent, 
overarkivar Hans Christian Bjerg, forman-
den, jagtkaptajnen, kommandør K. Rasch 
Larsen, kommandørkaptajn Erik Månsson 
og sekretæren, adjudant hos Chefen for 
Søværnets Operative Kommando, kaptajn-
løjtnant A. Thornhal.
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forbedret i forhold til de først tegnede 
våbner, men som en heraldikker senere 
bemærkede, så forsvandt humøret til 
gengæld totalt fra flyvevåbnets heraldik.

Den 18. februar 1991 fik flyvevåbnet 
gennem FTK BST NR 202-1 en omfat-
tende bestemmelse vedrørende det 
heraldiske arbejde og udformningen af 
våbenskjolde.
 
Bestemmelserne af 1974 og arbejdet 
frem til 1991
I oktober 1974 kom den første større 
bestemmelse CHS BST 336-1 vedrø-
rende de heraldiske våbenskjolde i 
søværnet. Den gengives her i fyldige 
uddrag, da den beskriver procedurer og 
praksis, som i princippet har været gæl-
dende op til i dag.

I CHS BST 336-1 hedder det bl.a., at
»Formålet med heraldiske våben er at 
genoplive en gammel tradition i søværnet, 

Den ovenfor nævnte skrivelse fra for-
svarsministeriet af 11. februar 1965 
medførte, at de våbenskjolde eller 
mærker, der var blevet lanceret inden 
for flyvevåbnet 1958-60, ikke længere 
måtte anvendes. Disse mærker havde 
været ret morsomme og fantasifulde.

I lighed med søværnet etableredes der-
efter flyvevåbnets heraldiske Arbejds-
gruppe bestående af 2 majorer, statens 
heraldiske konsulent Paul Warming 
og arkitekt N.E.Botfeldt. De to sidst-
nævnte var som anført samtidig med i 
søværnets heraldiske arbejde. Våbnene 
blev tegnet af bl.a. Claus Achton Friis, 
der også havde stået for en lang række 
af søværnets våbner. Som noget nyt blev 
der til hvert af enhederne knyttet en 
latinsk devise, som blev formuleret af 
den klassiske filolog K. Friis Johansen, 
Det kgl. Bibliotek. I alt blev der tegnet 
næsten 30 våbenskjolde til flyvevåb-
net 1966-70. Kvaliteten blev betydeligt 

Flyvevåbnet får våbenskjolde 1965
Inden for Flyvevåbnet gennemgik heral-
dikken en  lidt forsinket men tilsvarende 
udvikling som inden for søværnet. 

I 1957 henvendte et par flyverofficerer 
sig til Danske Selskab for Heraldik og 
Sfragistik for at få hjælp til at udforme 
våbenmærke for flyvevåbnets enheder 
og myndigheder. Dette selskab var i vir-
keligheden et konkurrerende selskab til 
Dansk Heraldisk Samfund af 1946, som 
søværnet havde fået forbindelse med. 
De to selskaber gik i øvrigt begge op i 
Heraldisk Selskab i 1959.

Resultatet af det nævnte samarbejde 
med flyverofficererne medførte, at der 
blev tegnet en række våbner til flyve-
stationer og eskadriller. De blev altså til 
nogenlunde samtidig med at søværnet 
etablerede sin heraldik.
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»Gaveskjolde fremstilles ved Søværnets 
Materielkommandos foranstaltning 
og leveres til Flådestation Københavns 
Forsyningsafdeling. Søværnets Materiel-
kommando er forvaltende myndighed«.

»Fremstilling af gaveskjolde ved egen for-
anstaltning samt salg af gaveskjolde fra 
kantine eller messer er ikke tilladt«.

»Til hvert våbenskjold hører en beskri-
velse bestående af tegning, blasonering 
og motivering samt evt. liste over tidli-
gere enheder af samme navn.
Beskrivelsen fremstilles ved Søværnets 
Materielkommandos foranstaltning i et 
af enhedens størrelse afhængigt antal 
eksemplarer og ophænges om bord i 
messer og opholdsrum.«

»Ved enhedens foranstaltning kan land-
gange og faldreb forsynes med hvid sejl-
dug, der på de udvendige sider påmales 

den pågældende enheds officielle våben-
skjold«.
 
»Enhedens våbenskjold fremstilles ved 
Orlogsværftets foranstaltning og udføres 
i bronze i en størrelse, der afhænger af 
enhedens størrelse og våbenskjoldets pla-
cering (højde 90 – 60 eller 40 cm).
Våbenskjoldene, der monteres på en 
teaktræsplade, opsættes for skibenes 
vedkommende ved Orlogsværftets foran-
staltning på et passende, synligt sted om 
bord«

»Miniaturemodeller af våbenskjoldet – 
gaveskjoldet – kan efter chefens bestem-
melse ved særlige lejligheder (som f.eks. 
flådebesøg, skibsadoption, officielle besøg 
om bord) anvendes som gave fra enheden 
(chefen eller messerne), idet dog udgif-
ten hertil ikke kan afholdes af enhedens 
kasse«.

at tildele skibene et samlingsmærke for 
besætningen og derved dels skabe eller 
underbygge en samhørighed mellem 
flådens historie og nutid, dels anspore 
til indsats i fremtiden. Foruden at tjene 
dette egentlige formål vil våbenskjoldene 
i miniatureudgaver kunne anvendes til 
gaveformål og dermed udbrede kendska-
bet til og interessen for søværnet«.

»Forslag til våbenskjolde udarbejdes af en 
arbejdsgruppe under Chefen for Søvær-
net og fremsendes til forsvarsministeriet 
med henblik på kongelig approbation.
De enkelte våbner udformes efter gæl-
dende heraldiske regler på grundlag af 
den pågældende enheds navn, historiske 
begivenheder knyttet hertil eller for de 
mindre skibe, der tildeles et for skibsty-
pen fælles våbenskjold, på grundlag af 
skibstypens opgaver.
Våbnet lægges på et kronet anker 
(søværnsmærket) og danner hermed 
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»Ved kommandostrygning afleveres 
våbenskjold og beskrivelse til vedkom-
mende flådestations ekvipageafdeling, 
men resterende gaveskjolde indleveres 
(indsendes) til flådestationens forsy-
ningsafdeling«.

Bestemmelserne fastlagde de proce-
durer, der i praksis havde udviklet sig 
siden starten i begyndelsen af 1960erne, 
og gav mere fasthed i det heraldiske 
arbejde.

Det må konstateres, at våbenskjoldene 
slog an blandt Søværnets personel. Over 
alt, hvor det kunne lade sig gøre, gjorde 
man brug af den identifikation af og 
samlingsmærke for  enheden eller myn-
digheden, som våbnene repræsenterede.

I løbet af 1970erne og 1980erne konsta-
teredes der ligefrem et pres på søværnets 
ledelse fra enheder og myndigheder, der 
efter de oprindelige udmeldinger, ellers 

ner og messer, er, efter chefens nærmere 
bestemmelse, tilladt, når dette ikke med-
fører nogen udgift for staten. Det er en 
forudsætning, at gengivelse er korrekt og 
kunstnerisk forsvarlig«.

skibets våbenskjold. Størrelse og place-
ring fastsættes af eskadrechefen«.

»Gengivelse af våbenskjold, f.eks. på 
brevpapir, askebægre samt i form af 
civilemblemer til forhandling i kanti-

De fire grundskjolde i dansk orlogsheraldik. Fra venstre ses skjold 1 med spids fod, der 
anvendes af alle søværnets enheder og operative myndigheder. Skjold 2 , det ovale skjold, 
anvendes af landetablissementer, eks. flådestationer. Skjold 3, skjold med afrundet fod, 
anvendes af søværnets myndigheder, der ikke er operative, f.eks. skoler. Skjold 4, svarer til 
skjold 1 blot med en oval ring omkring , hvori Marinehjemmeværnet anføres, anvendes af 
Marinehjemmeværnets myndigheder og flotiller.
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I forbindelse med indførelsen i 1979 af 
sweateren M/79 i søværnet, begyndte, 
bl.a. under indtryk af samkvem med 
andre NATO-fl åders skibsbesætnin-
ger, udbredelsen af ærmemærker hos 
søværnets personel. Der fandtes ingen 
bestemmelser om dette nye fænomen, 
og fantasien fi k derfor – som i ameri-
kanske enheder – frit spil. Kun i nogle 
tilfælde var de heraldiske våbner tænkt 
med ind i fantasierne. 

Udgangspunktet for det heraldiske 
arbejde inden for det militære område i 
nyere tid har været en konstatering af, 
at enhederne næsten automatisk søger 
at etablere et fælles samlingsmærke. For 
den militære ledelse gælder det derfor 
om ikke at bremse den vildtvoksende 
heraldiske trang, men nænsomt at regu-
lere den, således at et ensartet præg 
stadig opretholder individuelle og »ild-
nende« elementer.

ikke skulle have tildelt et våben, for at 
få tildelt et. Udvidelsen af kredsen gik 
trægt, men grænserne blev til stadig-
hed fl yttet. I dag har samtlige enheder, 
kommandoer og myndigheder, der er 
tilknyttet søværnet, et våbenskjold.

Eksempler på gaveskjold. De anbringes 
enten på rød bund eller blå, afh ængig af 
hvilken farve, der er dominerende i det 
pågældende våbenskjold.
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Marinehjemmeværnet får 
våbenskjolde
I december 1965 rettede Chefen for 
Marinehjemmeværnet henvendelse 
til Søværnets Heraldiske Arbejds-
gruppe med anmodning om hjælp til 
at få tegnet et våben for Marinehjem-
meværnet på lige fod med søværnets 
enheder og myndigheder. Eft er drøft el-
ser i arbejdsgruppen enedes man om, 
at motivet skulle være en kombination 
af en bavn og det våben, der var blevet 
godkendt til fregatten »Esbern Snare«. 
Eft er en henvendelse til Chefen for 
Søværnet stod det klart, at det kronede 
anker, søværnsmærket, godt måtte 
anvendes, hvis der rundt om selve 
skjoldet blev placeret en oval ring med 
teksten »Marinehjemmeværnet«, såle-
des at våbnet adskilte sig fra den form, 
der anvendtes af søværnet, men allige-
vel lå tæt op ad dette.

tilsyne ladende var svært at få overholdt 
bestemmelsen. På skibene sås mange 
uautoriserede udgaver af sådanne 
ærmemærker. 

Ved samme bestemmelse indførtes 
det, at militært personel ved komman-
doerne, f.eks. Søværnets Operative 
Kommando og Søværnets Materiel-
kommando, kunne bære selve grund-
skjoldet, også betegnet skjoldbunden, 
som et metalmærke midt på venstre 
brystlomme, så længe de gjorde tjeneste 
ved kommandoen.

Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe 
besluttede derfor at indstille til søvær-
nets ledelse, at ærmemærker blev gjort 
offi  cielle under forudsætning af, at de fi k 
et ensartet præg. Ved FKO SVN 628-501 
(A) blev det således tilladt at bære det 
pågældende tjenestesteds ærmemærke 
til M/79. I denne bestemmelse hedder 
det endvidere, at
»Mærket skal være rundt med en diame-
ter på ca. 8,5 cm. Tjenestestedets type, 
navn, evt. skrognummer skal være anført 
i mærkets periferi, og i mærkets center 
afb ildes skjoldbunden fra tjenestestedets 
heraldiske våbenskjold. Det er tilladt 
søværnets personel at bære tjenesteste-
dets heraldiske mærke i vævet bomuld på 
sweater M/79 påsyet højre ærme en cen-
timeter under skuldersømmen. Anskaf-
felse af mærket sker for personellets egen 
regning«. 

Dette ærmemærke fi k stor udbre-
delse, men det må konstateres, at det 

Ærmemærker 
til sweater 
M/79, hvor 
kun selve 
 skjoldet er 
anbragt 
omkranset af 
skibsnavn.
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Arbejdsgruppen mente ikke, at den 
skulle stå for selve udformningen af 
skjoldene til Marinehjemmeværnet, 
men foreslog, at der skulle nedsættes 
et særligt udvalg, svarende til arbejds-
gruppen, der skulle påtage sig dette 
arbejde. Følgen blev, at Marinehjem-
meværnsinspektøren, kommandør 
Christian Simonsen, nedsatte et udvalg 
bestående af ham selv, den assisterende 
officer orlogskaptajn Poul Balling, over-
konstruktør A. Johnsen og overarkivar 
Hans Christian Bjerg. De to sidstnævnte 
sad i forvejen i Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppen. Derved sikredes såvel 
ekspertise samt direkte forbindelse til 
det heraldiske arbejde i søværnet. A. 
Johnsen stod for rentegninger af samt-
lige våbner til Marinehjemmeværnet, 
der efterfølgende blev udarbejdet.

Dette udvalg afholdt sit første møde 
den 13. februar 1989, hvor arbejdet og 
retningslinier blev drøftet. Den 7. april 

tille 368 Køge, skrev ved fremsendelse, 
at man ville forslå, at alle Marinehjem-
meværnsflotillerne blev opfordret til at 
fremkomme med forslag til sådanne 
mærker, »idet dette findes samlende og 
holdningsdannende«.

Disse henvendelser fik Marinehjem-
meværnsinspektøren i 1988 til at hen-
vende sig til Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppe for at få hjælp til at 
igangsætte et heraldisk arbejde inden 
for Marinehjemmeværnet. Efter drøftel-
ser i udvalget enedes man om, at god-
kende og foreslå, at der blev udarbejdet 
våbenskjolde for flotillerne og skolen 
på Slipshavn. Rammen skulle være det 
våbenskjold, som arbejdsgruppen havde 
udarbejdet i 1965-66 og som havde fået 
kongelig approbation den 1. februar 
1967. Endvidere blev det præciseret, at 
Marinehjemmeværnets våbenskjolde 
skulle udformes på en sådan måde, at de 
ikke kunne forveksles med søværnets. 

Arbejdsgruppens udformning blev god-
kendt af Chefen for Søværnet den 18. 
oktober 1966, og fik kongelig approba-
tion den 1. februar 1967. Det fremgår af 
arbejdsgruppens referater, at man i 1984 
drøftede muligheden for at tilvejebringe 
våbenskjolde for Marinehjemmevær-
nets myndigheder, men på dette tids-
punkt kom man ikke videre i denne sag.

I sommeren 1987 indsendte to af Mari-
nehjemmeværnets flotiller anmodning 
gennem kommandovejen til Marine-
hjemmeværnsinspektøren om at få til-
ladelse til at føre våbenskjolde. Forslag, 
der som udgangspunkt havde søværnets 
våbenskjolde, var medsendt. Det vides 
også, at et par flotiller direkte havde 
henvendt sig til Rigsarkivet som Sta-
tens heraldiske konsulent med hjælp til 
at få tegnet mærker. Herfra havde man 
henvist til Hjemmeværnskomman-
doen. Marinehjemmeværnsdistrikt 1, 
der fremsendte en anmodning fra Flo-
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onsdato for Marinehjemmeværnets 
våbenskjolde.  Under forberedelsen af 
denne approbation medvirkede kom-
mandørkaptajn Erik Månsson, Søvær-
nets Materielkommando, der i 2001 
var indtrådt i Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppe.    

dog at gnave lidt i stoltheden, at skjol-
dene – i modsætning til søværnets – 
ikke var kongeligt approberede. Man 
fostrede derfor den tanke, at få hele 
samlingen af våbenskjoldene godkendt 
af dronningen. Alle våbenskjoldene 
blev derfor gennem Statens heraldi-
ske konsulent fremsendt til approba-
tion. Dette skete den 17. marts 2004, 
der således er den fælles approbati-

1989 udgik der en skrivelse til distrikter 
og fl otiller med opfordring til at ind-
sende forslag til våbenskjolde. Eft er en 
større artikel i Hjemmeværnsbladet i 
1990 kom der for alvor gang i sagen.

Arbejdet blev omfattende og varede 
frem til september 1997, hvor de sidste 
var færdige og godkendte, og resulterede 
i udformningen af næsten 40 våbner. 
Der blev i høj grad taget udgangspunkt 
i de enkelte fl otillers egne ideer, som så 
blev justeret eft er de heraldiske regler 
og øvrige retningslinier, der var lagt for 
arbejdet. 

For ikke at komplicere arbejdet fra 
starten vedtog man, at de enkelte 
våbner blev godkendt af Hjemme-
værnsledelsen eft er indstilling fra 
Marinehjemmeværnets heraldiske 
udvalg. Marinehjemmeværnet tog 
hurtigt disse våbner til sig, og de er 
siden blevet anvendt fl ittigt. Det synes 

I forbindelse med det heraldiske arbejde må oft e adskillige udkast overvejes før det endelige 
resultat foreligger. Her ses en række af de forslag, der blev overvejet i forbindelse med udar-
bejdelsen af isbryderen DANBJØRNs våbenskjold. Det godkendte ses yderst til højre.
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gruppen, ofte med forslag til hvordan 
man ønskede sit våbenskjold udformet. 
Endelig har de skiftende politiske for-
svarsforlig medført ændringer i struk-
turen, herunder sammenlægninger af 

Den komplicerede procedure
Sådan som forholdene har udviklet sig, 
er udformningen og godkendelsen af et 
heraldisk våbenskjold blevet en ganske 
kompliceret procedure. 

I den første fase blev våbenskjoldene 
udelukkende udformet og tegnet af 
det særlige udvalg, senere af arbejds-
gruppen. Når motivet eller motiverne 
endeligt var klar, blev en tegner sat til 
at rentegne våbnet, der så gik videre til 
Chefen for Søværnet og til Jagtkaptajnen 
til forelæggelse for majestæten.

I den næste fase kunne forskellige behov 
udløse udformningen af et nyt våben. 
Der kunne blive bygget nye skibe, som 
krævede nye våbner, eller hvis de pågæl-
dende skibsnavne ikke var genbrug, 
således at der i forvejen ikke eksisterede 
et anvendeligt våben. Fartøjer og myn-
digheder, der ikke hidtil have fået tildelt 
et våben, kunne henvende sig til arbejds-

Skibets våbenskjold anbringes på broens 
front, når det ligger i havn eller til ankers. 
Her ses skjoldet anbragt på Flex-fartøjet 
SKADEN. 



3333HERALDIK I SøVæRNET

1990erne blev tegningerne udført digi-
talt i det væsentlige af Ingelise Tomdrup, 
der også arbejdede med tegningerne, 
efter at Søværnets Materielkommando 
var blevet inkorporeret i den fælles For-
svarets Materieltjeneste.

Fra 1985 har arkivar Nils G. Bart-
holdy været sagsbehandler i Rigsarki-
vet, senere Statens Arkiver, vedrørende 
godkendelse af statslig heraldik. Han 
har i denne forbindelse været involve-
ret i processen omkring udviklingen af 
dansk orlogsheraldik. I 1986 anmodede 
søværnet Rigsarkivet om at stille en 
repræsentant til rådighed i det heral-
diske arbejdsudvalg.  Dette ønskede 
man herfra imidlertid ikke, og følgen 
blev, at Søværnets historiske konsulent, 
overarkivar Hans Christian Bjerg, der i 
forvejen var ansat på Rigsarkivet, blev 
betragtet som »forbindelsesofficer« til 
Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe.  
 

heraldiske konsulent. Hvis der her gøres 
bemærkninger til tegningen, sendes den 
tilbage til SHAG til fornyet behandling. 
Hvis der ikke er bemærkninger, sender 
SA den tilbage til FMN. Herfra går den 
til Jagtkaptajnen (JKN) til forelæggelse 
for majestæten. Efter kgl. approbation 
sender JKN den til FMN, som underret-
ter FKO, der så underretter SOK. SOK 
underretter efterfølgende MYN, SHAG 
og SMK. Sidstnævnte lader udfærdige 
våbnet rent fysisk til ophængning. Når 
våbnet således er fremstillet endeligt, 
fremsendes det til MYN. Enheden eller 
myndigheden har nu fået et heraldisk 
udformet våbenskjold! 

I de første 20 år blev tegningerne til 
våbnerne tegnet af eksterne kunst-
nere, som f.eks. Claus Achton Friis og 
Sv. Lindhardt. I 1980erne overtog teg-
nere i Søværnets Materielkommando, 
med overkonstruktør A. Johnsen og 
H.H. Madsen i spidsen, dette arbejde. I 

myndigheder, hvorfor det har været 
påkrævet at tegne nye våbner eller tage 
stilling til, hvilke af de involverede myn-
digheder, der skulle beholde sit våben.

I de seneste år har instanserne, som 
skulle passeres fra idé til virkelighed 
været mange i denne proces. Et scenarie 
kan f.eks. udspille sig på følgende måde.
En myndighed (MYN) anmoder Søvær-
nets Operative Kommando (SOK) 
om at få tildelt et våben. SOK sender 
anmodningen til Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppe (SHAG). Efter grundig 
behandling i SHAG, hvorunder blasone-
ring og motivering formuleres, og måske 
flere rentegninger gennemføres, fore-
taget af Søværnets Materielkommando 
(SMK),  sendes tegningen med m.v. til 
SOK, der efter godkendelse videresender 
den til Forsvarskommandoen (FKO). 
Herfra sendes den videre til forsvarsmi-
nisteriet (FMN),  som sender den videre 
til Statens Arkiver (SA), der er Statens 
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Endeligt skal det nævnes, at de våbner, 
der blev ophængt, som nævnt, først blev 
tilvejebragt på et bronzestøberi. Siden 
blev de fremstillet ved Orlogsværftet 
og i Søværnets Materielkommando. I 
1990erne gik man over til at fremstille 
våbenskjoldene i syntetiske materia-
ler. Et arbejde, der derefter i mange år 
blev udført af firmaet Coratin i Sindal. 
Navnet senere ændret til CORATANA.

Det heraldiske arbejde i søværnet 
1991-2010
Ansvaret for det heraldiske arbejde 
lå oprindeligt hos Søværnskomman-
doen ved Chefen for Søværnet.  Da 
posten som Inspektør for Søværnet blev 
oprettet i 1982, hvorved  den selvstæn-
dige kompetence for de enkelte værn 
bortfaldt, blev det heraldiske arbejde 
betragtet som en del af Forsvarskom-
mandoens arbejde med direkte refe-
rence til inspektøren. 

Støtteskibet ABSALONs våbenskjold blev første gang præsenteret ved navngivningen på 
Lindøværftet den 4. Juni 2004.
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gaveskjoldene havde det fra starten 
været kutyme, at våbenskjolde, hvor 
farven rød og /eller metallet sølv var 
fremherskende, skulle anbringes på blå 
flade. Hvis de andre farver eller metal-
let guld var fremherskende skulle bag-
grunden være rød. Disse farver blev nu 
også klart defineret. Den her nævnte 
bestemmelse er i uændret form genud-
sendt i august 2005.

digvis har relation til ovenstående pkt. 
a, herunder kan nævnes revidering af 
gældende bestemmelser m.v.«.

Arbejdsgruppen bestod derefter af 
H.M.D. jagtkaptajn som formand, 
adjudanten hos Chefen for Søværnets 
Operative Kommando som sekretær, 
samt Søværnets historiske konsulent 
og en repræsentant for Søværnets 
Materielkommando.

Samtidig udsendtes SOKBST 336-1(A) 
af september 1992, der var en opdateret 
udgave af den tidligere anførte bestem-
melse fra 1974.

Endnu en opdateret bestemmelse, 
SOKBST 336-1 C udsendtes novem-
ber 1997. Som noget nyt var indsat 
RAL-identifikationer af de farver, der 
skulle anvendes inden for søværnets 
heraldik, herunder også for de såkaldte 
baggrundsfarver. I forbindelse med 

I 1991 overgik marinestabsarbejdet fra 
Forsvarskommandoen til Søværnets 
Operative Kommando. I den forbin-
delse overtog denne myndighed ansva-
ret for traditionsplejen i søværnet, 
herunder ansvaret for det heraldiske 
arbejde.  Den 27. august 1991 udsend-
tes for første gang i øvrigt et kom-
missorium for Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppe.

I dette hedder det, at
»Formålet er – på baggrund af såvel 
historiske som aktuelle forhold – at 
varetage alle heraldiske forhold, der har 
relation til Søværnet«.
»Arbejdsgruppen skal 
a.  Udarbejde forslag til våbenskjolde 
til søværnets tjenestesteder, når disse 
oprettes eller ændrer navn eller forhol-
dene på anden måde nødvendiggør en 
ændring af de nuværende våbenskjolde.
b.  Bistå ved løsning af andre opgaver 
af heraldisk karakter, som ikke nødven-

HERALDIK I SøVæRNET
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dette tidspunkt var blevet kongeligt 
approberede, samt beskrev udviklin-
gen af det heraldiske arbejde inden 
for søværnet frem til 1982. Oversig-
ten udsendtes af Chefen for Søværnet 
i 1981, og i en revideret udgave i 1985 
som IFS PUB 202-501. Den har hidtil 
været den eneste autoriserede oversigt 
over det heraldiske arbejde.

Den her udarbejdede redegørelse for 
Dansk Orlogsheraldik skal ses som en 
opdateret og udvidet udgave af denne 
publikation. I Søværnets Heraldiske 
Arbejdsgruppe har det længe været et 
ønske at udsende en offi  ciel publikation, 
der videreførte oversigten fra 1985. 
I 1985 var 87 våbenskjolde – eft er ca. 
25 års arbejde - blevet godkendt. 50 
år eft er – medregnet Marinehjem-
meværnets våbenskjolde – er antal-
let oppe over 200. Ikke alle af de her 
gengivne våbner er naturligvis i brug i 
dag. Mange er udgåede, en del af blevet 

Afslutning
Gennem de 50 år, der er gået siden 
søværnet indførte heraldiske våben-
skjolde for sine myndigheder og 
enheder, er der lagt et stort arbejde i 
udformningen af disse våbner og brugt 
mange ressourcer til deres implemen-
tering og vedligeholdelse. Ud over 
de første 10 år, hvor hovedmassen af 
våbenskjoldene blev til, har arbejdets 
omfang svinget i akt med nybygnin-
ger og sammenlægninger o.lign. Der 
har i adskillige år været afh oldt møde i 
arbejdsgruppen hvert kvartal. I perio-
den 1991-2008 har der været afh oldt 
65 møder, om sommeren om bord på 
»Dannebrog«, og om vinteren i Det 
gule Palæ. I 2010 er arbejdet i arbejds-
gruppen genoptaget. 
Kaptajnløjtnant Henrik Muusfeldt 
var formand/sekretær for Søværnets 
Heraldiske Arbejdsgruppe 1978-82. 
Ved sin udtræden udarbejdede han en 
oversigt over de våbenskjolde, der på 

Søværnets heraldiske våbenskjolde er popu-
lære. Her har Motorcykelklubben Sixtus på 
Søværnets Offi  cersskole i sit mærke hentet 
- og fået godkendt - inspiration i skolens 
våben. 
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været med til at vedligeholde traditi-
onsplejen. De har virket samlende for 
personellet og har udfyldt et stort behov 
som repræsentative symboler. Den faste 
styring kombineret med kreativitet og 
input fra personellet har været med 
til igennem 50 år at sikre en markant 
dansk orlogsheraldik. 

                       

oversigten 2-3 steder ved de respektive 
enheder eller myndigheder i den rigtige 
sammenhæng. 

Det må konstateres, at de oprindelige 
intentioner med at indføre heraldi-
ske våbenskjolde i søværnet er blevet 
opfyldt. De heraldiske våbenskjolde har 

genbrugt til nye myndigheder og enhe-
der med traditionsrige navne, og nogle 
venter endnu på at komme i anvendelse. 
De er alle gengivet i denne fremstilling. 
Således er den samlede heraldiske pro-
duktion inden for søværnet og Marine-
hjemmeværnet gengivet. I tilfælde af, 
at våbnet er blevet genbrugt, står det i 
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Medlemmer af Søværnskommando-
ens heraldiske udvalg (SHU) siden 
1961, fra 1967 benævnt Søværnets 
heraldiske Arbejdsgruppe (SHAG).

1961-1986 virkede Adjudanten hos 
Chefen for Søværnet/Inspektøren for 
Søværnet som Formand og sekretær. 
1986-91 deltog Inspektøren for Søvær-
net i møderne og virkede som formand. 
Fra 1991 har H.M.D. jagtkaptajn været 
født formand for SHAG, og adjudanten 
har været sekretær. 

Fra 2009 består SHAG af Jagtkaptaj-
nen som formand, en repræsentant 
for SOK, adjudanten som sekretær og 
orlogshistorikeren/Søværnets histori-
ske konsulent og heraldiker.

H.M. jagtkaptajnen
S. G. Jørgensen 1961-67
K.V.Dam 1967-69
A.O.Schultze 1969-75
J.C.Munck 1975-78
J.V.Sander Larsen 1978-82 
B. Hjorth Jensen 1982-84
N.E.Andersen 1984-88
Sv.Aa.Kundby Nielsen 1988-94
V. Hansen 1994-99
S. V. Andersen 1999-2003
K. Rasch Larsen 2003-2008
L. Rosendahl Christophersen 2008-

APPENDIKS
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Adjudanten hos Chefen for Søværnet/
Inspektøren for Søværnet/Chefen for 
Søværnets Operative Kommando:

S.Laub 1961
A. Lillegaard 1961-64
J.T.Kam 1964-67
P.Kirketerp-Møller 1967-71
Arvid Sørensen 1971-75
B.H.Riis-Hansen 1975-78
H. Muusfeldt 1978-82
C.Haas 1982-86 
P. Bram Andersen 1986-88
T. Nielsen 1988-89
K. Barfoed 1989-91
H. Ellermann 1991-92
S. Tang Møller 1992-94
J. Hulgaard 1994-97
T. Grønlund 1997-99
T.T.Kjærulff  1999-2001
A.Th ornhal 2001-05
Michael Senger 2005-06
K.S.Nielsen 2006-08
Palle Kjær Lauritsen 2010- 

Repræsentanten for Orlogsværft et/
Søværnets Materielkommando:

N.E.Botfeldt 1961-86
A.Johnsen 1982-91
H.H.Madsen 1991-2001
Erik Månsson 2001-2008

Repræsentant for Søværnets 
Operative Kommando:

Lars Gabel 2010-

Statens heraldiske konsulent:
P.Warming 1961-85

Søværnets historiske konsulent:

Hans Christian Bjerg 1982-
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Delt
Skjoldet kan være delt på forskellige 
måder:

Lodret delt

Tværdelt/vandret delt

Skråt delt fra dekster  

I dansk orlogsheraldisk anvendes den 
klassiske heraldiks terminologi ved 
beskrivelserne af våbenskjoldene (bla-
soneringen).  I denne ordliste er kort 
omtalt og forklaret de mest almindelige 
udtryk, der er anvendt i Søværnets og 
Marinehjemmeværnets våbenskjolde.

Anbragt 2-1, 1-2
Anvendes om tre figurer, der er anbragt 
2 foroven og 1 nedenunder henholds-
vis 1 foroven med 2 neden under

Bjælke
Smalt felt, der enten kan være skråtstil-
let, lodret eller som felt, der tværdeler 
skjoldet.

HERALDISK ORDLISTE

1 2 1 2
3 4

1
2

Blasonering
Kort og præcis beskrivelse af våben-
skjoldet med anvendelse af heraldiske 
udtryk og begreber. Formålet er at 
skjoldet vil kunne tegnes ud fra bla-
soneringen. Beskrivelsen foregår fra 
det overordnede til det specielle og 
underordnede. Det hedder f.eks. »På 
blå bund en svane i sølv« og ikke »En 
sølvsvane på blå bund«. Beskrivelsen 
foregår endvidere fra heraldisk højre til 
heraldisk venstre. Figurer skal vendes 
mod heraldisk højre.

Dekster                     
Heraldisk højre, for beskueren venstre 
side af skjoldet. 

1 2 1 2
3 4

1
2

1 2 1 2
3 4

1
2

1 2 1 2
3 4

1
2
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Skråt delt fra sinister

Firdelt

Delt ved sparresnit

  

Felter
Felterne i skjoldet nummereres fra oven 
og nedefter og fra heraldisk højre (dek-
ster) mod heraldisk venstre (sinister):

1-2

1-2
3-4           

1
2 

Jævnsides stillet
Figurer placeret lodret og anbragt 
parallelt ved siden af hinanden.   

1 2 1 2
3 4

1
2

1 2 1 2
3 4

1
2

1 2 1 2
3 4

1
2

Oddet                        
Dvs. tunget, f.eks. en femoddet stjerne, 
dvs. en femtakket stjerne.

Opvoksende            
Gående ud fra, om normalt lodret 
figur, der har forbindelse til et felt. 

Orle
Kant, bort eller rand, der går hele skjol-
det rundt. 

Pælvis
Anbragt som en pæl, dvs. lodret stil-
lede figurer.

Sinister                     
Heraldisk venstre, for beskueren højre 
side af skjoldet

Skjoldfod                 
Mindre felt anbragt nederst i skjoldet

1 2 1 2
3 4

1
2

1 2 1 2
3 4

1
2

1 2 1 2
3 4

1
2
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Spids fra oven

                                     
Spids fra neden

Skjoldhoved           
Mindre felt anbragt øverst i skjoldet  

Snit                               
Mindre udsnit af skjoldet, der samtidig 
kan repræsenterer en speciel figur
          
                            
Sparresnit

Bølgesnit

                                      

                                    

Trinvis                          
Anvendt ved figurer, der er anbragt 
som trin i en trappe. 

Skjoldhoved

Skjoldfod

Tindesnit

Flammesnit
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Tinkturer                     
De fire farver: blåt, rødt, sort og grønt, 
og de to metaller: guld og sølv. 
De her nævnte tinkturerne kan kombi-
neres på 16 forskellige måder.

HERALDISK ORDLISTE

Signalrød 3001 1797CV 30, 100, 100, 0

Himmelblå 5015 285CV 100, 50, 0, 0

Smaragdgrøn 6001 356CV 90, 50, 100, 0

Dybsort 9005 Process Black 0, 0, 0, 100

Guld 1036 117CV / 873CV 30, 35, 80, 0

Sølv  9022 428 CV / 877CV 0, 0, 0, 20

Farvenavn raL nr. Pantone nr. CMYk værdi
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Til venstre ses den udformning af det 
kronede anker, som skjoldene hviler på, 
der blev anvendt 1959-65. Til højre ses den 
udformning, der har været anvendt siden 
1965. 
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED  KGL. GODKENDELSESDATO

KONGESKIB
DANNEBROG  ......................................................................................................................................................................15. april 1959

KOMMANDOER OG ESKADRER
CHEFEN FOR SøVæRNET  ......................................................................................................................................... 14. oktober 1964
SøVæRNETS OPERATIVE KOMMANDO ..................................................................................................................... 18. maj 1972
SøVæRNETS MATERIELKOMMANDO  ......................................................................................................................17. April 1974
GRøNLANDS KOMMANDO  ...................................................................................................................................1. December 1976
FæRøERNES KOMMANDO – 1  ........................................................................................................................... 19. December 1979
FæRøERNES KOMMANDO – 2 ...................................    .................................................................................................26. Maj 2002
FREGATESKADREN  ............................................................................................................................................... 13. December 1978
INSPEKTIONSSKIBSESKADREN  ..............................................................................................................................20. Februar 1980
MINESKIBSESKADREN .......................................................................................................................................... 13. December 1978
TORPEDOBÅDSESKADREN  ................................................................................................................................. 13. December 1978
UBÅDSESKADREN  ................................................................................................................................................. 13. December 1978
SøVæRNETS FLYVETJENESTE
– SøVæRNETS HELIKOPTERTJENESTE  .........................................................................................................................3. Maj 1978 
1. ESKADRE (1979) ........................................................................................................................................................20. Februar 1980
2. ESKADRE (1979) ................................................................................................................................................... 13. December 1978
3. ESKADRE (1979) ................................................................................................................................................... 13. December 1978
4. ESKADRE (1979) ................................................................................................................................................... 13. December 1978
5. ESKADRE (1979)  .................................................................................................................................................. 13. December 1978

SøVæRNET

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED NATO-NUMMER KGL. GODKENDELSESDATO

1. ESKADRE (2000) ........................................................................................................................................................20. Februar 1980
2. ESKADRE (2000)  ...............................................................................................................................................................14. Juli 2002
SøVæRNETS TAKTISKE STAB
/DANISH TASK GROUP  .................................................................................................................................................... 19. Juni 2002

KOMMANDOSTØTTESKIBE
ABSALON  .........................................................................L 16 ......................................................................................... 17. Marts 2004
ESBERN SNARE (2.)  .......................................................L 17 ...........................................................................................27. April 1960

FREGATTER
IVER HUITFELDT (3.)  ......................................................................................................................................................15. April 1959
PETER WILLEMOES (3.)  ..................................................................................................................................................15. April 1959
NIELS JUEL (2.)  ........................................................................................................................................................14. September 1977
HOLGER DANSKE ..........................................................F 338 .........................................................................................15. April 1959
NIELS EBBESEN  ..............................................................F 339 .........................................................................................15. April 1959
ESBERN SNARE (1.)  .......................................................F 341 .........................................................................................27. April 1960
ROLF KRAKE  ...................................................................F 342 ...............................................................................30. September 1959
VALDEMAR SEJR  ............................................................F 343 ...........................................................................................4. April 1962
PEDER SKRAM  ................................................................F 352 ............................................................................... 11. November 1964
HERLUF TROLLE  ...........................................................F 353 ............................................................................... 11. November 1964

KORVETTER
THETIS (1.)  .......................................................................F 340 ............................................................................ 14. April 1989 (1962)
BELLONA  .........................................................................F 344 ...............................................................................30. September 1959
DIANA (1.)  ........................................................................F 345 ...............................................................................30. September 1959

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED NATO-NUMMER KGL. GODKENDELSESDATO

FLORA  ...............................................................................F 346 ...............................................................................30. September 1959
TRITON (1.)  .....................................................................F 347 ...........................................................................................4. April 1962
NIELS JUEL (1.)  ...............................................................F 354 ...............................................................................14. September 1977
OLFERT FISCHER  ..........................................................F 355 .........................................................................................19. April 1978
PETER TORDENSKIOLD  ..............................................F 356 .......................................................................................... 13. Juni 1979

INSPEKTIONSSKIBE
HVIDBJøRNEN (1.)  .......................................................F 348 ............................................................................... 15. November 1961
FYLLA  ................................................................................F 351 ..................................................................................5. December 1962
INGOLF  .............................................................................F 350 .............................................................................................2. Maj 1962
VæDDEREN (1.)  ..............................................................F 349 ...........................................................................................4. April 1962
BESKYTTEREN (2.)  ........................................................F 340 ..................................................................................... 4. Oktober 1961
THETIS  ..............................................................................F 357 ............................................................................ 14. April 1989 (1962)
TRITON (2.)  .....................................................................F 358 ...........................................................................................4. April 1962
VæDDEREN (2.)  ..............................................................F 359 ...........................................................................................4. April 1962
HVIDBJøRNEN (2.)  .......................................................F 360 ............................................................................... 15. November 1961

INSPEKTIONSFARTØJER
KNUD RASMUSSEN  ......................................................P 570 .......................................................................................... 29. Juni 2007
EJNAR MIKKELSEN  .......................................................P 571 .......................................................................................... 29. Juni 2007
LAUGE KOCH  ..................................................................................................................................................................... 29. Juni 2007

MINELÆGGERE
LINDORMEN (1.)  ...........................................................N 39 ..........................................................................................27. April 1960
LOSSEN  .............................................................................N 44 ...................................................................................1. December 1976

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED NATO-NUMMER KGL. GODKENDELSESDATO

LANGELAND  ..................................................................N 42 ..............................................................................................2. Maj 1962
LAALAND  ........................................................................N 40 ..............................................................................................2. Maj 1962
LOUGEN  ...........................................................................N 41 ..............................................................................................2. Maj 1962
LINDORMEN (2.)  ...........................................................N 43 ..........................................................................................27. April 1960
FALSTER  ...........................................................................N 80 ..............................................................................................2. Maj 1962
FYEN  ..................................................................................N 81 .............................................................................................18. Juli 1962
MøEN  ................................................................................N 82 ........................................................................................6. februar 1963
SJæLLAND  .......................................................................N 83 ........................................................................................6. februar 1963
VINDHUNDEN  ...............................................................N 61 ...................................................................................... 4. Oktober 1961
BESKYTTEREN (1.)  ........................................................N 60 ...................................................................................... 4. Oktober 1961

MINESTRyGERE
ASVIG  ................................................................................M 579 ....................................................................................... 1. Marts 1961
MOSVIG  ............................................................................M 580 ....................................................................................... 1. Marts 1961
SANDVIG  .........................................................................M 581 ....................................................................................... 1. Marts 1961
SæLVIG  .............................................................................M 582 ....................................................................................... 1. Marts 1961
ALSSUND  .........................................................................M 572 ................................................................................... 4. Oktober 1961
EGERNSUND  ...................................................................M 573 ................................................................................... 4. Oktober 1961
GRøNSUND .....................................................................M 574 ................................................................................... 4. Oktober 1961
GULDBORGSUND  .........................................................M 575 ................................................................................... 4. Oktober 1961
OMøSUND  ......................................................................M 576 ................................................................................... 4. Oktober 1961
ULVSUND  .........................................................................M 577 ................................................................................... 4. Oktober 1961
VILSUND  ..........................................................................M 578 ................................................................................... 4. Oktober 1961
AARøSUND  .....................................................................M 571 ................................................................................... 4. Oktober 1961

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED NATO-NUMMER KGL. GODKENDELSESDATO

MOTORTORPEDOBÅDENE
MTB  .................................................................................................................................................................................. 4. Oktober 1961

UBÅDE
DELFINEN  ........................................................................S 326 ...............................................................................30. September 1959
SPRINGEREN (1.)  ...........................................................S 329 ...............................................................................30. September 1959
SPæKHUGGEREN  ..........................................................S 327 ...............................................................................30. September 1959
TUMLEREN (1.)  ..............................................................S 328 ...............................................................................30. September 1959
NARHVALEN  ...................................................................S 320 ...............................................................................30. September 1959
NORDKAPEREN  .............................................................S 321 ...............................................................................30. September 1959
TUMLEREN (2.)  ..............................................................S 322 ...............................................................................30. September 1959
SæLEN  ...............................................................................S 323 ...............................................................................30. September 1959
SPRINGEREN (2.)  ...........................................................S 324 ...............................................................................30. September 1959
KRONBORG  .....................................................................S 325 ...............................................................................30. September 1959

TORPEDOMISSILBÅDE
BILLE  .................................................................................P 540 .............................................................................................7. Maj 1975
BREDAL  ............................................................................P 541 .............................................................................................7. Maj 1975
HAMMER  .........................................................................P 542 .............................................................................................7. Maj 1975
HUITFELDT (2.)  ..............................................................P 543 ..........................................................................................15. april 1959
KRIEGER ...........................................................................P 544 .......................................................................................... 19. Juni 1975
NORBY  ..............................................................................P 545 .............................................................................................7. Maj 1975
RODSTEEN  ......................................................................P 546 .............................................................................................7. Maj 1975
SEHESTED  ........................................................................P 547 ..................................................................................1. December 1976
SUENSON  .........................................................................P 548 ..................................................................................1. December 1976

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED ......................... NATO-NUMMER ....................KGL. GODKENDELSESDATO 

WILLEMOES (2.)  .............................................................P 549 .........................................................................................15. April 1959

PATRULJEFARTØJER
WILLEMOES (1.)  .............................................................P 520 .........................................................................................15. April 1959
HUITFELDT (1.)  ..............................................................P 521 .........................................................................................15. April 1959
DAPHNE  ...........................................................................P 530 ......................................................................................... 1. Marts 1961
DRYADEN .........................................................................P 531 ......................................................................................... 1. Marts 1961
HAVMANDEN .................................................................P 532 ......................................................................................... 1. Marts 1961
HAVFRUEN (1.)  ...............................................................P 533 ......................................................................................... 1. Marts 1961
NAJADEN (1.)  ..................................................................P 534 ......................................................................................... 1. Marts 1961
NYMFEN (1.)  ...................................................................P 535 ......................................................................................... 1. Marts 1961
NEPTUN  ...........................................................................P 536 ......................................................................................... 1. Marts 1961
RAN ....................................................................................P 537 ......................................................................................... 1. Marts 1961
ROTA (1.)  ..........................................................................P 538 ......................................................................................... 1. Marts 1961

STANDARD-FLEx-300
FLYVEFISKEN  .................................................................P 550 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
HAJEN  ...............................................................................P 551 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
HAVKATTEN  ...................................................................P 552 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
LAXEN  ..............................................................................P 553 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
MAKRELEN  .....................................................................P 554 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
STøREN  ............................................................................P 555 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
SVæRDFISKEN  ................................................................P 556 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
GLENTEN  .........................................................................P 557 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
GRIBBEN  ..........................................................................P 558 ..................................................................................... 2. Oktober 1987

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED ......................... NATO-NUMMER ....................KGL. GODKENDELSESDATO 

LOMMEN  .........................................................................P 559 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
RAVNEN  ...........................................................................P 560 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
SKADEN  ............................................................................P 561 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
VIBEN  ................................................................................P 562 ..................................................................................... 2. Oktober 1987
SøLøVEN  .........................................................................P 563 ..................................................................................... 2. Oktober 1987

STANDARD-FLEx-FARTØJER MK I
BIRKHOLM  ......................................................................A 541 ........................................................................................ 8. Marts 2006
ERTHOLM  ........................................................................A 543 ........................................................................................ 8. Marts 2006
FYRHOLM  ........................................................................A 542 ........................................................................................ 8. Marts 2006
ALHOLM  ..........................................................................A 544 ........................................................................................ 8. Marts 2006
HIRSHOLM  ......................................................................MSD5 ....................................................................................... 8. Marts 2006
SALTHOLM  ......................................................................MSD6 ....................................................................................... 8. Marts 2006

STANDARD-FLEx-FARTØJER MK II
DIANA  ...............................................................................P 520 ...............................................................................30. September 1959
FREJA (2.)  ..........................................................................P 521 ..................................................................................... 4. Oktober 1961
ROTA (2.)  ..........................................................................P 525 .......................................................................................... 29. Juni 2007
NAJADEN (2.)  ..................................................................P 523 .......................................................................................... 29. Juni 2007
NYMFEN (2.)  ...................................................................P 524 .......................................................................................... 29. Juni 2007
HAVFRUEN (2.)  ...............................................................P 522 .......................................................................................... 29. Juni 2007

TANKSKIBE
RIMFAXE  ..........................................................................A 568 ......................................................................................... 19. Juni 1975
SKINFAXE  ........................................................................A 569 ......................................................................................... 19. Juni 1975

FORTEGNELSE SøVæRNET



52

SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED NATO-NUMMER KGL. GODKENDELSESDATO 

TRANSPORTFARTØJER
SLEIPNER  .........................................................................A 559 ...................................................................................... 25. Marts 1987

MODER- OG DEPOTSKIBE
æGIR  .................................................................................A 560 ........................................................................................15. April 1959
HJæLPEREN  ....................................................................A 563 ........................................................................................27. April 1960
HENRIK GERNER  ..........................................................A 542 .................................................................................... 19. August 1964

SEJLSKOLESKIBE
SVANEN  ............................................................................Y 101 ................................................................................2. September 2003
THYRA  ..............................................................................Y 102 ................................................................................2. September 2003

INSPEKTIONSKUTTERE
SKARVEN  .........................................................................Y 382 .....................................................................................6. Februar 1963
TEISTEN  ...........................................................................Y 383 .....................................................................................6. Februar 1963
MAAGEN  ..........................................................................Y 384 .....................................................................................6. Februar 1963
MALLEMUKKEN  ............................................................Y 385 .....................................................................................6. Februar 1963
AGDLEK ............................................................................Y 386 .....................................................................................6. Februar 1963
AGPA  .................................................................................Y 387 .....................................................................................6. Februar 1963
TULUGAQ  ........................................................................Y 388 .....................................................................................6. Februar 1963
BARSø  ...............................................................................Y 300 ............................................................................................7. Maj 1975
DREJø  ...............................................................................Y 301 ............................................................................................7. Maj 1975
ROMSø  .............................................................................Y 302 ............................................................................................7. Maj 1975
SAMSø  ..............................................................................Y 303 ............................................................................................7. Maj 1975

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED NATO-NUMMER KGL. GODKENDELSESDATO

THURø  .............................................................................Y 304 ............................................................................................7. Maj 1975
VEJRø  ................................................................................Y 305 ............................................................................................7. Maj 1975
FARø  ..................................................................................Y 306 ............................................................................................7. Maj 1975
LæSø  .................................................................................Y 307 ............................................................................................7. Maj 1975
RøMø  ...............................................................................Y 308 ............................................................................................7. Maj 1975

OPMÅLINGSSKIB
FREJA (1.)  ..........................................................................A 541 .................................................................................... 4. Oktober 1961

MILJØSKIBE
GUNNAR THORSON .....................................................A 560 ..............................................................................24. September 1999
GUNNAR SEIDENFADEN  ............................................A 561 ..............................................................................24. September 1999

MILJØFARTØJER
METTE MILJø  .................................................................A 562 ..............................................................................24. September 1999
MARIE MILJø  .................................................................A 563 ..............................................................................24. September 1999

ISBRyDERE
ELBJøRN  ..........................................................................A 550 ..................................................................................... 11. Januar 1999
DANBJøRN  ......................................................................A 551 ..................................................................................... 11. Januar 1999
ISBJøRN  ............................................................................A 552 ..................................................................................... 11. Januar 1999
THORBJøRN  ...................................................................A 553 ..................................................................................... 11. Januar 1999

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
FLÅDESTATION KøBENHAVN (1958)  .............................................................................................................. 20. November 1963

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SKIB/FARTØJ/MyNDIGHED  KGL. GODKENDELSESDATO

FLÅDESTATION KORSøR (1960)  ........................................................................................................................ 20. November 1963
FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN (1962)  ...................................................................................................... 20. November 1963
FLÅDESTATION GRøNNEDAL (1951)  ............................................................................................................................2. Maj 1962
MARINESTATION HOLMEN (1993)  ................................................................................................................... 20. November 1963
MARINESTATION KøBENHAVN (2000)  ........................................................................................................... 20. November 1963
MARINESTATION THORSHAVN (1961)  .....................................................................................................................21. April 1965

MARINEDISTRIKTER
SUNDETS MARINEDISTRIKT (1961)  ......................................................................................................................... 14. Marts 1984
KATTEGATS MARINEDISTRIKT (1951) .................................................................................................................... 14. Marts 1984
BORNHOLMS MARINEDISTRIKT (1945)  ................................................................................................................. 14. Marts 1984

LOGISTISKE MyNDIGHEDER
ORLOGSVæRFTET  ....................................................................................................................................................... 4. Oktober 1967
OPLOG KORSøR (2006)  ................................................................................................................................................... 8. Marts 2006
OPLOG FREDERIKSHAVN (2006)  ................................................................................................................................. 8. Marts 2006

FORTER
LANGELANDSFORTET (1953)  .......................................................................................................................................19. April 1978
STEVNSFORTET (1952) ....................................................................................................................................................19. April 1978

SKOLER OG KURSER
SøVæRNETS OFFICERSSKOLE (1701)  ............................................................................................................... 20. November 1964
SøVæRNETS EKSERCERSKOLE (1945)  ........................................................................................................................ 28. Juni 1967

FORTEGNELSE SøVæRNET
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SøVæRNETS GRUNDSKOLE (1991)  .............................................................................................................................. 28. Juni 1967
SøVæRNETS SERGENT- OG GRUNDSKOLE (2008)  ................................................................................................. 29. Juni 2007
SøVæRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE(1966)  .............................................................................19. Maj 1976
SøVæRNETS KONSTABELSKOLE (1946)  .......................................................................................................... 19. December 1979
SøVæRNETS TEKNIKSKOLE (1970)  ..................................................................................................................16. September 1996
SøVæRNETS TAKTIK- OG VÅBENSKOLE (1991)  .........................................................................................................1. Maj 1998
SøVæRNETS SPECIALOFFICERSSKOLE (1951)  .............................................................................................. 11. November 1965
SøVæRNETS SPECIALSKOLE (2006)  ..............................................................................................................................27. Maj 2005
SøVæRNETS HAVARISKOLE (1952)  ......................................................................................................................1. December 1976
SøVæRNETS HAVARIKURSUS (2005)  ......................................................................................................................... 8. Marts 2006
SøVæRNETS DYKKERKURSUS (2005)  ........................................................................................................................ 8. Marts 2006
SøVæRNETS VÅBENKURSUS (2005)  ........................................................................................................................... 8. Marts 2006
SøVæRNETS TAKTIKKURSUS (2005)  ......................................................................................................................... 8. Marts 2006
SøVæRNETS TEKNIKKURSUS (2005)  ......................................................................................................................... 8. Marts 2006

SÆRLIGE TJENESTER
SøVæRNETS FRøMANDSKORPS (1957)  ............................................................................................. 27. September 1994 (1982)
SøVæRNETS MINøRTJENESTE .................................................................................................................................... 8. Marts 2006
SøVæRNETS MILITæRPOLITI  ..........................................................................................................................................6. Maj 2008
SøVæRNETS TAMBURKORPS (1963)  .......................................................................................................................... 8. Marts 2006
SIRIUS PATRULJEN (1950)  .................................................................................................................................................20. Juli 1998

LOGISTIK ENHEDER
MOBA (1959)  ..........................................................................................................................................................................3. Maj 1978
MOVA – MLOG (1992)  ................................................................................................................................................... 25. Marts 1992

FORTEGNELSE SøVæRNET
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HJÆLPETJENESTER
SøOPMÅLINGEN  ................................................................................................................................................... 21. December 1983
VTS –STOREBæLT  ........................................................................................................................................................ 2. Oktober 1995
REDNINGSVæSENET  ........................................................................................................................................................ 28. Juni 1967
FYRVæSENET  .....................................................................................................................................................................................1960

MARINEUDKIGSSTATIONER
HELLEBæK  ....................................................................................................................................................................10. Februar 2010
FøLLESBJERG  ...............................................................................................................................................................10. Februar 2010
 

FORTEGNELSE SøVæRNET
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5858 OVERSKRIFT

DANNEBROG
Blasonering
I guld et svævende rødkantet hvidt kors formet som Dannebrogordenens kors, 
dog ligesom det ældste ordenskors uden inskription og kroner. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
Flådens første DANNEBROG var linieskibet, der blev bygget 1692. Det blev 
opkaldt efter Dannebrogsordenen og bar på sit agterspejl denne ordens insignier. 
DANNEBROG fører derfor  Dannebrogsordenens kors i sit våben. Efter overle-
veringen indstiftedes Dannebrogsordenen af Kong Valdemar Sejr efter korstoget 
til Estland, hvor Dannebrog, efter sagnet, faldt ned fra himmelen under slaget ved 
Lyndanisse 1219 og gav dansken sejren. 

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 15. april 1959.

KONGESKIBET
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60 koMMaNdoer og eskadrer

CHEFEN FOR SøVæRNETS MæRKE
Blasonering
Søværnsmærket  med ankerets læg belagt med tre over hinanden gående kronede løver. 
Det samlede våben fremtræder i guld på blå bund.

Motivering
Ankeret med de tre løver har oprindeligt været anvendt som mærke for Admi-
ralitetet. Senere findes det sammen med et andet mærke visende et orlogsskib, i 
Marineministeriets segl.

Chefen for Søværnets mærke er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe
på foranledning af Søværnskommandoen.

Godkendt af forsvarsministeriet den 14. Oktober 1964



61KOMMANDOER OG ESKADRER

SøVæRNETS OPERATIVE KOMMANDO
Blasonering
I rødt to krydslagte kanoner ledsaget på siden og forneden af ialt tre kugler, 
anbragt 2,1,  alt i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Søværnets Operative Kommando har den operative ledelse af flådens skibe såvel i 
fred som i krig. Som våben for denne kommando er valgt tredie felt i det Torden-
skiold tildelte våben, idet dette felts indhold må antages at udtrykke ”Det Danske 
Løsen”, tre kanonskud. Den røde bundfarve kan antages at referere sig til det røde 
flag, der hejstes som signal til kamp.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 18. maj 1972.



62 KOMMANDOER OG ESKADRER

SøVæRNETS MATERIELKOMMANDO
Blasonering
I guldfelt en galionsfigur bestående af på et afskåret rødt stævntræ anbragt blå løve 
med kongekrone af bøjletype og bevæbning (tænder - klør) af guld samt rød tunge.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
SMK´s virksomhed omfatter tilvejebringelse af skibe og materiel til flåden. Som 
symbol på denne virksomhed er valgt en galionsfigur, idet en sådan i tidligere tid 
betragtedes som ”prikken ovet i’et”, der på en prydelig måde markerede afslutnin-
gen af skibets konstruktion og udrustning.
Som galionsfigur er valgt en kronet løve, idet sådanne i en lang periode anvendtes 
i den danske flåde uden hensyn til skibsnavnet. Tinkturerne er de samme som 
det danske våbens, idet bifiguren – stævntræet - har fået samme farve som bifi-
gurerne - søbladene - i dette våben. Uanset at løverne i det danske våben bærer 
åbne kroner er der i det foreliggende våben benyttet en bøjlekrone, idet denne 
kronetype blev anvendt på galionsfigurer i den danske flåde i den omhandlende 
periode.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 17. april 1974.



63KOMMANDOER OG ESKADRER

GRøNLANDS KOMMANDO
Blasonering
En oprejst siddende sølv isbjørn i blåt felt under et skjoldhoved af sølv, hvori tre 
jævnsides stillede røde kugler. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hovedfeltet viser våbenet for Grønland, som er kommandoens virkeområde. 
Skjoldhovedets tre kugler angiver det af tre skud bestående danske løsen, der er 
valgt som symbol for kommandoens virke. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 1. december 1976.



64 KOMMANDOER OG ESKADRER

FæRøERNES KOMMANDO - 1
Blasonering
En gående sølv vædder i blåt felt under et skjoldhoved af sølv hvori tre jævnsides 
stillede røde kugler. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hovedfeltet viser våbenet for Færøerne som kommandoens virkeområde.
Skjoldhovedets tre kugler angiver det af tre skud bestående danske løsen, der er 
valgt som symbol for kommandoens virke.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 19. december 1979.



65KOMMANDOER OG ESKADRER

FæRøERENS KOMMANDO - 2
Blasonering
I blåt felt tværdelt af en sølv bjælke med tre jævnsides stillede kanonkugler i rødt, 
hvorover en flyvende sølv flagermus, nedenunder en sølv vædder. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Færøernes Kommando er en sammenlægning af søværnsmyndigheden Færø-
ernes Kommando og Eskadrille 605 under Flyvevåbnets Kontrol- og Varslings-
gruppe.
Vædderen, der er Færøernes våben og som indgik i begge myndigheders våbner, 
var sammen med feltet med de tre kanonkugler, som symboliserer det danske 
løsen på tre kanonskud, søværnets våben.
Flagermusen indgik i Eskadrille 605’s våben, og er valgt som symbol på den virk-
somhed Kontrol- og Varslingsgruppen udfører, og hvis teknik er beslægtet med 
den, hvormed flagermusen orienterer sig. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 26. Maj 2002



66 KOMMANDOER OG ESKADRER

FREGATESKADREN
Blasonering
Feltet blåt hvori en forfra set svømmende sølv svane med guldkrone om halsen og 
med løftede vinger.
I guld skjoldhoved strøet med røde søblade en blå heraldisk sø-løve med rød 
tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Fregateskadren er valgt en 
svane, der refererer til den poetiske betegnelse for orlogsskibene: ”Havets stolte 
svaner”.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



67KOMMANDOER OG ESKADRER

INSPEKTIONSSKIBSESKADREN
Blasonering
Feltet blåt hvori et guld treforkjern. I guld skjoldhoved strøet med røde søblade 
en blå heraldisk søløve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for lnspektionsskibseskadren, 
der består af inspektionsskibe og inspektionskuttere, er valgt havguden Poseidons 
treforkjern symboliserende de nævnte skibes funktioner: Hævdelse af statens 
myndighed til søs i rigets territoriale vande og økonomiske zoner
omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 20 Februar 1980.



68 KOMMANDOER OG ESKADRER

MINESKIBSESKADREN
Blasonering
Feltet blåt hvori et faldgitter med kæder, alt i guld. I guld skjoldhoved strøet med 
røde søblade en blå heraldisk sø-løve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i guld-
felt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Mineskibseskadren, der består 
af minelæggere og minestrygere, er valgt et faldgitter med kæder, symboliserende 
de nævnte skibes funktioner, der består i henholdsvis at udlægge og hæve spærringer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



69KOMMANDOER OG ESKADRER

TORPEDOBÅDSESKADREN
Blasonering
Feltet blåt hvori en pælvis stillet guld tordenkilde. I guld skjoldhoved strøet med 
røde søblade en blå heraldisk sø-løve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Torpedobådseskadren er 
valgt figuren i 1. felt i det våben, der blev tildelt Peter Tordenskiold, for hvis taktik 
overraskelsesmomentet var karakteristisk.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.
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UBÅDSESKADREN
Blasonering
Feltet blåt hvori en springende guld delfin. I guld skjoldhoved strøet med røde 
søblade en blå heraldisk sø-løve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Ubådseskadren er valgt, i 
overensstemmelse med international tradition, en springende delfin.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



71KOMMANDOER OG ESKADRER

SøVæRNETS FLYVETJENESTE
Blasonering
I blåt felt en flyvende ørn af sølv med udstrakte fangere. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Søværnets Flyvetjenestes virksomhed er valgt en flyvende ørn.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Chefen for Søværnet og

godkendt af H.M. Dronningen den 3. maj 1978.
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1. ESKADRE
Blasonering
Feltet blåt hvori et guld treforkjern. I guld skjoldhoved strøet med røde søblade 
en blå heraldisk søløve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for lnspektionsskibseskadren, 
der består af inspektionsskibe og inspektionskuttere, er valgt havguden Poseidons 
treforkjern symboliserende de nævnte skibes funktioner: Hævdelse af statens 
myndighed til søs i rigets territoriale vande og økonomiske zoner
omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 20 Februar 1980.



73KOMMANDOER OG ESKADRER

FREGAT ESKADREN

FR E G A TE SK A D R EN

Blasonering:

Motivering:

Feltet blÂt hvori en forfra set svˉmmende sˉlv svane 
med guldkrone om halsen og med lˉftede vinger.
I guld skjoldhoved strˉet med rˉde sˉblade en blÂ 
heraldisk sˉlˉve med rˉd tunge, guld kronet og guld 
bevÊbnet.
Skjoldet hviler pÂ et anker hvorover en kongekrone.

Som fÊllesmÊrke for sˉvÊrnets eskadrevÂbener er 
valgt et skjoldhoved med et af de danske vÂbendyr, 
varieret med en fiskehale for at markere den forelig-
gende maritime funktion.

De danske vÂbendyr er tre blÂ lˉver med rˉd tunge, guldklˉr og guldkrone i 
guldfelt strˉet med rˉde sˉblade.
Som vÂbenmÊrke for Fregateskadren er valgt en svane, der refererer til den 
poetiske betegnelse for orlogsskibene� ��avets stolte svaner�.

F������S��D����s vÂben er udarbejdet af SˉvÊrnets �eraldiske 
�rbejdsgruppe pÂ foranledning af �hefen for SˉvÊrnet og godkendt af

�.�. Dronningen den �� de�ember ����.

2. ESKADRE 
Blasonering
Feltet blåt hvori en forfra set svømmende sølv svane med guldkrone om halsen og 
med løftede vinger.
I guld skjoldhoved strøet med røde søblade en blå heraldisk sø-løve med rød 
tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Fregateskadren er valgt en 
svane, der refererer til den poetiske betegnelse for orlogsskibene: ”Havets stolte 
svaner”.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



74 KOMMANDOER OG ESKADRER

3. ESKADRE
Blasonering
Feltet blåt hvori et faldgitter med kæder, alt i guld. I guld skjoldhoved strøet med 
røde søblade en blå heraldisk sø-løve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i guld-
felt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Mineskibseskadren, der består 
af minelæggere og minestrygere, er valgt et faldgitter med kæder, symboliserende 
de nævnte skibes funktioner, der består i henholdsvis at udlægge og hæve spærringer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



75KOMMANDOER OG ESKADRER

4. ESKADRE
Blasonering
Feltet blåt hvori en pælvis stillet guld tordenkilde. I guld skjoldhoved strøet med 
røde søblade en blå heraldisk sø-løve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Torpedobådseskadren er 
valgt figuren i 1. felt i det våben, der blev tildelt Peter Tordenskiold, for hvis taktik 
overraskelsesmomentet var karakteristisk.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



76 KOMMANDOER OG ESKADRER

5. ESKADRE
Blasonering
Feltet blåt hvori en springende guld delfin. I guld skjoldhoved strøet med røde 
søblade en blå heraldisk sø-løve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for Ubådseskadren er valgt, i 
overensstemmelse med international tradition, en springende delfin.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. december 1978.



77KOMMANDOER OG ESKADRER

1. ESKADRE
Blasonering
Feltet blåt hvori et guld treforkjern. I guld skjoldhoved strøet med røde søblade 
en blå heraldisk søløve med rød tunge, guld kronet og guld bevæbnet.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjoldhoved med et 
af de danske våbendyr, varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende 
maritime funktion.
De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guldkrone i 
guldfelt strøet med røde søblade. Som våbenmærke for lnspektionsskibseskadren, 
der består af inspektionsskibe og inspektionskuttere, er valgt havguden Poseidons 
treforkjern symboliserende de nævnte skibes funktioner: Hævdelse af statens 
myndighed til søs i rigets territoriale vande og økonomiske zoner
omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 20 Februar 1980.



78 KOMMANDOER OG ESKADRER

2. ESKADRE
Blasonering
I blåt felt to krydslagte guldlyn, hvorpå er lagt en forfra set svømmende, sølv svane 
med guldkrone om halsen og løftede vinger. I guld skjoldhovedet strøet med røde 
søblade en heraldisk sø-løve med en rød tunge, guldkronet og guld bevæbnet.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
2. Eskadre er en sammenlægning af den tidligere fregateskadre, der havde svanen 
som våben, hentydende til den poetiske betegnelse for orlogsskibene »Havets 
stolte svaner«, og torpedobådseskadren, der havde de krydslagte lynild som våben 
stammende fra 1. felt i Tordenskiolds adelsvåben.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe 
på foranledning af Søværnets Operative

Kommando og godkendt af H.M.Dronningen 14. juli 2001



79KOMMANDOER OG ESKADRER

SøVæRNETS TAKTISKE STAB
Blasonering
I blåt felt to sølv bølger, hvorover et sølv kors på et rundt rødt skjold med sølv-
kant, lagt på to korslagte sølv vikingesværd. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Den blå farve og bølgerne i sølv henviser til at Søværnets Taktiske Stab er en 
søværnsmyndighed.
Vikingeskjoldet og vikingesværdene, som er nordiske symboler, henviser til, at 
staben med sine skibe kan udføre såvel fredsbevarende opgaver (skjoldet), som 
fredsskabende, egentlige militære opgaver (sværdene). 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 19. juni 2002.
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ABSALON
Blasonering
I blåt en guld stridsøkse krydslagt med en guld korsstav ledsaget af seksten seks-
oddede guldstjernerdannende stjernebillederne Cassiopeia, Polarstjernen, ørnen 
og Store Bjørn. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Våbnet hentyder til stormanden Absalon (1128-1201), der karakteriseres som 
”lige strålende som hærmand og som kirkens tjener”. Han virkede som biskop, 
men organiserede også den danske ledingsflåde, der gjorde sig gældende i tog-
terne mod venderne, og derved skabte forudsætningerne for det danske her-
redømme i østersøen. De seksoddede guldstjerner strøet på blå bund , visende 
et udsnit af det nordiske firmament, symboliserer himmel-strøget hvor under 
Absalon havde sit virke.
Korsstaven, som vises på Absalons gravsten i Sorø Kirke, og stridsøksen hentyder 
til hans virke som både gejstlig og kriger.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og 

godkendt af H.M. Dronningen den 17.marts 2004

koMMaNdostøtteskIbe



81KOMMANDOSTøTTESKIBE

ESBERN SNARE
Blasonering
I rødt et sølv drageskib med en guld ild på mastetoppen. 
Skjoldet hviler på et anker, hvorover en kongekrone.

Motivering
Våbnet hentyder til den danske stormand og søkriger Esbern Snares bedrift i 
Sejrøbugt 1170, da han med sit skib en nat kæmpede alene med 40 vendiske 
skibe. 
Han afslog tre entringsforsøg og brugte derefter den list at lade nogle af sine 
mænd entre op i rejsningen og slå ild for at indbilde fjenden, at han tilkaldte 
andre skibe. 
Listen lykkedes, og fjenden flygtede. 

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 27. april 1960.



82 Fregatter

IVER HUITFELDT
Blasonering
I sølv en rød skråbjælke. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter søhelten Iver Huitfeldt, der i slaget i Køge Bugt 1710 ofrede liv og 
skib og derved reddede de øvrige skibe i den danske flådestyrke fra ødelæggelse 
under kampen med den svenske flåde.
Som chef for linieskibet DANNEBROG, der antændtes, lagde Huitfeldt DANNE-
BROG for anker, for at det ikke skulle drive ned mod de øvrige danske skibe, 
samtidig fyrede han på svenskerne. Da ilden nåede krudtkammeret, sprang skibet 
i luften. Ligesom skibet bærer hans navn, bør også hans våbenskjold optages i 
skibets våben for derved at minde om hans heltemodige dåd.

Udarbejdet af Søværnet, med bistand af Heraldisk Selskab, på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af: H.M. Kongen den 15. april 1959.



83FREGATTER

PETER WILLEMOES
Blasonering
I rødt et guld lyn. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Peter Willemoes’ fader og dennes efterkommere har benyttet et bomærke frem-
stillende et lyn.
Dette mærke er benyttet i skibet WILLEMOES´ våben, da man også i denne figur 
har fundet et egnet symbol for uforfærdet optræden. Peter Willemoes’ motto var: 
Tapperhed ærer, Feighed vanæer!

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april. 1959.



84 FREGATTER

NIELS JUEL
Blasonering
I blåt felt en 6-oddet guld stjerne over 3 sølv bølger. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter generaladmiralløjtnant Niels Juel (1629-97), Danmarks berømteste 
flådefører. Hans slægtsvåben er anvendt uændret.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 14. september 1977.



85FREGATTER

HOLGER DANSKE
Blasonering
I sølv skjold en dexter skråbjælke i frihedskæmperarmbindets farver (blåt, rødt, 
hvidt, rødt, blåt i forholdene 10-3-2-3-10). 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Holger Danske er symbol på modstandsviljen og kampånden, når Danmark er i 
fare.
Navnet HOLGER DANSKE blev givet en fra England i 1945 overtaget fregat for at 
hædre og vedligeholde mindet om modstandskampen under den tyske besættelse 
af Danmark 1940-1945.
Modstandsbevægelsens mærke var ”frihedskæmperarmbindet”, hvis farver derfor 
er optaget i skjoldets skråbjælke.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april 1959.



86 FREGATTER

NIELS EBBESEN
Blasonering
I et sort skjold, strøet med sølv fodangler, et guld sværd med spidsen opad. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Da natten rugede over landet, lyste Niels Ebbesens dåd, drabet på den holstenske 
greve Gerhard i Randers 1340, op i mørket og bebudede atter dag over Danmark. 
Derfor det gyldne sværd i det sorte skjold. Det er sandsynligt, at Niels Ebbe-
sen sikrede sit tilbagetog efter dåden ved efter sig at strø fodangler, der på den 
tid anvendtes til at standse rytteres fremtræden. Derfor er skjoldet strøet med 
fodangler.
Sværdet symboliserer den dristige handling, fodanglerne den besindige omtanke.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april 1959.



87FREGATTER

ESBERN SNARE
Blasonering
I rødt et sølv drageskib med en guld ild på mastetoppen. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Våbnet hentyder til den danske stormand og søkriger Esbern Snares bedrift i 
Sejrøbugt 1170, da han med sit skib en nat kæmpede alene med 40 vendiske skibe. 
Han afslog tre entringsforsøg og brugte derefter den list at lade nogle af sine 
mænd entre op i rejsningen og slå ild for at indbilde fjenden, at han tilkaldte 
andre skibe. 
Listen lykkedes, og fjenden flygtede. 

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 27. april 1960.



88 FREGATTER

ROLF KRAKE
Blasonering
Tværdelt i rødt og guld ved et 5-tunget flammesnit.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Flammerne hentyder til den danske sagnkonge Rolf Krakes frygtløse handling, da 
han ved gæstebud hos den svenske Kong Adil, som stræbte ham efter livet og ville 
indebrænde ham, trodsede ilden ved at springe over den, råbende »Den skyer ej 
ilden, som over den springer«.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 30. september 1959.



89FREGATTER

VALDEMAR SEJR
Blasonering
I guld strøet med røde søblade (»hjerter«) en oprejst, guldbevæbnet, blå løve med 
rød tunge bærende over skulderen i en rød rem et rødt skjold med hvidt kors. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Valdemar Sejrs personlige våben, hans slægts våben, blev med tiden Danmarks 
våben. Man har derfor til skibet VALDEMAR SEJR komponeret et andet våben 
baseret på et af Valdemar Sejr benyttet segl, i hvilket han optræder til hest hol-
dende et skjold med sit slægtsvåben (med de tre løver) og en lanse bærende et 
banner, hvori ses en oprejst løve. Denne løve er som i slægtsvåbenet blå i guld felt 
der her er strøet med de i skjoldet forekommende røde søblade. Man har ladet 
løven bære et Dannebrogskjold.
Angående dette henvises til, at Erik Plovpenning, en af Valdemar Sejrs sønner, 
har udtalt, at Paven har givet hans fader »det kristne kors udi våben«. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 4. april 1962.



90 FREGATTER

PEDER SKRAM
Blasonering
I blåt en halv sølv enhjørning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibet er navngivet efter admiral Peder Skram, flådens øverste admiral fra 1535 
til 1555 og igen i 1563. Admiral Peder Skrams våben er derfor uden ændringer 
anvendt som våben for skibet PEDER SKRAM.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og

godkendt af H. M. Kongen, den 11. november 1964.



91FREGATTER

HERLUF TROLLE
Blasonering
I guld en rød trold med sit afhuggede hoved på bugen og med venstre hånd 
omfattende sin hale. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Opkaldt efter admiral, Herluf Trolle, flådens øverste admiral fra 1559 til 1562 og 
igen i 1564. Admiral Herluf Trolles våben er derfor uden ændringer anvendt som 
våben for skibet HERLUF TROLLE.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og

godkendt af H. M. Kongen den 11. november 1964.



92 korvetter

THETIS
Blasonering
I blåt felt en af 3 bølger opstigende havgudinde set i profil bærende i den ene hånd 
bue, pilekogger med pile, i den anden en hjelm, alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Havgudinden Thetis gik til smedens gud Hefaistos for at hente nysmedede våben 
til sin søn Akilleus. Våben han skulle bruge mod trojanerne. Og sådan forventes 
det at THETIS’ mandskab anvender skibets våben for at hævde Danmarks suve-
rænitet over sine havområder.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet i 1962, men ikke approberet på grund af korvetten THETIS’ forestående 

udfasning. Endeligt godkendt af: H.M. Dronningen den 14. april 1989.



93KORVETTER

BELLONA
Blasonering
I rødt krydslagt en guld trompet og en sølv fakkel med guld flamme. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
Bellona var romernes gudinde for krigs- og våbenlykke. Hendes symboler er 
krigsfaklen, hvormed hun kaldte til kamp. 
Lykken står den kække bi.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen. 

er godkendt af H. M. Kongen 30. september 1959.



94 KORVETTER

DIANA
Blasonering
I blåt en spændt sølv bue med sølv pil lagt an. I øverste dexter hjørne en aftagende 
måne i guld.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Diana var romernes gudinde for bl.a. jagt, og hendes symboler er buen, pilen og 
måneseglet. Som buen er spændt og rede til afskydning, bør også skibet være rede 
til kamp.

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen 
den 30.  september 1959.



95KORVETTER

FLORA
Blasonering
I sølv en rød rose omgivet af to sorte tornegrene, krydslagt under rosen. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Flora var romernes gudinde for blomsterne, derfor den røde rose i våbenet. Er 
rosen end skøn, den stikker dog den, der vil plukke den, og således bør skibet og 
handle, hvor det møder en fjende.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af: H.M. Kongen den 30. september 1959.



96 KORVETTER

TRITON
Blasonering
I blåt en af en bølget sølv skjoldfod opvoksende guld triton arm, holdende et sølv 
konkyljehorn.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
Triton var en havguddom, søn af Poseidon og Amphitrite. Han fremstilles almin-
deligvis blæsende i et konkyliehorn. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. april 1962.



97KORVETTER

NIELS JUEL
Blasonering
I blåt felt en 6-oddet guld stjerne over 3 sølv bølger. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter generaladmiralløjtnant Niels Juel (1629-97), Danmarks berømteste 
flådefører. Hans slægtsvåben er anvendt uændret.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 14. september 1977.



98 KORVETTER

OLFERT FISCHER
Blasonering
Feltet indeholder to modsat vendte fantasifisk af sølv på blå bund. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibet er opkaldt efter kommandør Olfert Fischer, Chef for Københavns Sødefen-
sion under slaget på Rheden den 2. april 1801.
Skibsvåbenet gengiver skjoldet i Olfert Fischers storkorsvåben, tildelt ham 25. maj 
1826.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 19. april 1978.



99KORVETTER

PETER TORDENSKIOLD
Blasonering
Skjoldet firdelt:
1. felt: I blåt en tordenkile af guld.
2. felt: I rødt en sølv ørn.
3. felt: I rødt to krydslagte kanoner ledsaget på siden og forneden af tre 
 kanonkugler, alt af guld.
4. felt: I guld en oprejst blå løve med tænder og klør af guld og rød tunge, 
 holdende en skibshuggert af sølv med guld hæfte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibet er opkaldt efter den norskfødte Peter Wessel, viceadmiral og adlet Peter 
Tordenskiold, som er blevet berømt ved et usædvanligt initiativ og ved udnyt-
telse af overraskelsesmomentet ved kampe under Den Store Nordiske Krig, såsom 
Dynekilen 1716 og Marstrand 1719.

Våbenskjoldet fra Peter Tordenskiolds adelspatent af 24. februar 1716 er blevet 
benyttet uændret.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 13. juni 1979.



100 INsPektIoNsskIbe

HVIDBJøRNEN
Blasonering
I blåt felt en oprejst siddende sølv isbjørn. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med flere andre af søværnets skibe hidfører HVIDBJøRNEN sit navn 
fra et af felterne i kongevåbenet, nemlig Grønlands, som derfor er benyttet uden 
ændringer.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 15. november 1961.



101INSPEKTIONSSKIBE

FYLLA
Blasonering
I blåt en af en sølv bovbølge opstigende guld gudindeskikkelse holdende et 
diadem og bærende et smykkeskrin.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Gudinden Fylla var Friggas sendebud og terne og vogtede som sådan dennes 
smykker. Motivet er baseret på fregatten FYLLAs gallionsfigur fra 1816.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Kongen 

den 5.december 1962.



102 INSPEKTIONSSKIBE

INGOLF
Blasonering
I felt 11 gange delt af sølv og blåt to pælvis stillede, udadvendte, røde højsædestøtter. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Da Ingolf som den første landnamsmand kom til Island, bosatte han sig, hvor 
hans overbordkastede højsædestøtter var drevet i land. To højsædestøtter er 
derfor benyttet som våbenfigurer. De er lagt på en skjoldbund, der kendes fra et 
våben for Island, gengivet i en våbenbog fra det 13. århundrede.

Udarbejdet af Søværnets heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 2. maj 1962.



103INSPEKTIONSSKIBE

VæDDEREN
Blasonering
I blåt felt en gående sølv vædder. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med flere andre af Søværnets skibe hidleder VæDDEREN sit navn fra 
et af våbenmærkerne i kongevåbenet, nemlig Færøernes, som derfor er benyttet 
uden ændringer.
Figuren er her gengivet, som den fremtræder i Færøernes gamle landssegl fra det 
14 århundrede.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. april 1962.



104 INSPEKTIONSSKIBE

BESKYTTEREN
Blasonering
I guld tre blå strømme hvorover et rødt skjold med en sølv orle. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skjoldfiguren - det beskyttende skjold - i våbenet hentyder til skibsnavnet og 
dermed også til skibets opgave ved forsvaret af de danske gennemsejlingsfar-
vande, de tre strømme i våbenet. 
En orle, som er den heraldiske betegnelse for en metalforstærkning parallelt med 
kanten på et skjold, er indsat for at symbolisere styrken i beskyttelsen.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.



105INSPEKTIONSSKIBE

THETIS
Blasonering
I blåt felt en af 3 bølger opstigende havgudinde set i profil bærende i den ene hånd 
bue, pilekogger med pile, i den anden en hjelm, alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Havgudinden Thetis gik til smedens gud Hefaistos for at hente nysmedede våben 
til sin søn Akilleus. Våben han skulle bruge mod trojanerne. Og sådan forventes 
det at THETIS’ mandskab anvender skibets våben for at hævde Danmarks suve-
rænitet over sine havområder.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet i 1962, men ikke approberet på grund af korvetten THETIS’ forestående 

udfasning. Endeligt godkendt af H.M. Dronningen den 14. april 1989.



106 INSPEKTIONSSKIBE

TRITON
Blasonering
I blåt en af en bølget sølv skjoldfod opvoksende guld triton arm, holdende et sølv 
konkyljehorn.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
Triton var en havguddom, søn af Poseidon og Amphitrite. Han fremstilles almin-
deligvis blæsende i
et konkyliehorn. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. april 1962.



107INSPEKTIONSSKIBE

VæDDEREN
Blasonering
I blåt felt en gående sølv vædder. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med flere andre af Søværnets skibe hidleder VæDDEREN sit navn fra 
et af våbenmærkerne i kongevåbenet, nemlig Færøernes, som derfor er benyttet 
uden ændringer.
Figuren er her gengivet, som den fremtræder i Færøernes gamle landssegl fra det 
14 århundrede.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. april 1962.



108 INSPEKTIONSSKIBE

HVIDBJøRNEN
Blasonering
I blåt felt en oprejst siddende sølv isbjørn. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med flere andre af søværnets skibe hidfører HVIDBJøRNEN sit navn 
fra et af felterne i kongevåbenet, nemlig Grønlands, som derfor er benyttet uden 
ændringer.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 15. november 1961.



109INsPektIoNsFartøjer

KNUD RASMUSSEN
Blasonering
I tværdelt hvidt og rødt en springende narhval i modsatte tinkturer ledsaget for-
oven af en femoddet rød stjerne.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Knud Rasmussens store arbejde for at gøre Grønland og grønlænderne bevidste 
om egen værdi førende frem til delvist selvstyre i 1979 symboliseres ved skjoldfar-
ven, som er identisk med farverne i det grønlandske flag.
Knud Rasmussens pionérarbejde ved grundlæggelsen af kolonien Thule, hvorfra 
hans syv ekspeditioner udgik, symboliseres ved narhvalen, der i særlig grad lever 
og fanges i farvandene omkring Thule. Narhvalen indgår tillige i Thules kommu-
nevåben. Inspektionsfartøjernes operationsområde, som altid vil være de
nordlige farvande, symboliseres ved Polarstjernen.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning 
af Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen

den 29. juni 2007.



110 INSPEKTIONSFARTøJER

EJNAR MIKKELSEN
Blasonering
I tværdelt hvidt og rødt et afrevet moskusoksehoved i omvendte tinkturer ledsaget 
foroven af en femoddet rød stjerne.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Ejnar Mikkelsens store arbejde for at gøre Grønland og grønlænderne bevidste 
om egen værdi førende frem til delvist selvstyre i 1979 symboliseres ved skjoldfar-
ven, som er identisk med farverne i det grønlandske flag.
Ejnar Mikkelsens pionérarbejde med koloniseringen af Scoresbysund, og hans 
senere virke, som inspektør for østgrønland, symboliseres ved moskusoksen, der 
i dette område blev udsat som et forsøg i 1927. Moskusoksen indgår tillige i Sco-
resbysunds kommunevåben. Inspektionsfartøjernes operationsområde, som altid 
vil være i de nordlige farvande, er symboliseret af Polarstjernen.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af
Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen

den 29. juni 2007.



111INSPEKTIONSFARTøJER

LAUGE KOCH
Blasonering
I tværdelt hvidt og rødt et rensdyrhoved i modsatte tinkturer ledsaget foroven af 
en rød femoddet stjerne.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Lauge Kochs store arbejde for at gøre Grønland og grønlænderne bevidste om 
egen værdi førende frem til delvist selvstyre i 1979 symboliseres ved skjoldfarven, 
som er identisk med farverne i det grønlandske fl ag.
Lauge Kochs pionérarbejde med kortlægning af geografi en og geologien i hele 
Grønland symboliseres af rensdyret, som er udbredt i størstedelen af Grønland.
Inspektionsfartøjernes arbejdsområde, som altid vil være de nordlige farvande, er 
symboliseret af Nordstjernen.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af
Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen den

29. juni 2007.



112 MINeLæggere

LINDORMEN
Blasonering
I rødt en kronet guld lindorm. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibsnavn og våben stammer fra det felt i det store, danske kongevåben, som 
svarer til den af de danske konger fra ca. år 1200 førte titel »De Venders«. 
Skibsnavnet LINDORMEN er tillige et af de ældste og hyppigst anvendte i flåden, 
og skibet fører således med rette et af den danske kongemagts tegn på storhed 
gennem tiderne.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 27. april 1960.



113MINELæGGERE

LOSSEN
Blasonering
I blåt felt et forfra set hoved af en los af guld med rødt gab. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Navnet - LOSSEN - har været benyttet til skibe i den kongelige danske marine 
siden 1666. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 1. december 1976.



114 MINELæGGERE

LANGELAND
Blasonering
I rødt felt et sølvfaldgitter.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Som symbol for minelæggernes spærringsopgaver er valgt et faldgitter, som det 
kendes fra borgenes porttårne.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnskommandoen og godkendt af  

H.M.Kongen den 2. maj 1962.



115MINELæGGERE

LAALAND
Blasonering
I blåt felt et sølv faldgitter.
Skjoldet hviler på en anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for minelæggernes spærringsopgave er valgt et faldgitter, som det 
kendes fra borgenes porttårne.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnskommando og godkendt af H.M.Kongen 

den 2. maj 1962



116 MINELæGGERE

LOUGEN
Blasonering
I sort felt et sølv faldegitter. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for minelæggernes spærringsopgave er valgt et faldgitter, som det 
kendes fra borgenes porttårne. 

Udarbejdet af Søværnets heraldiske arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og

godkendt af H. M. Kongen den 2. maj 1962.



117MINELæGGERE

LINDORMEN
Blasonering
I rødt en kronet guld lindorm. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibsnavn og våben stammer fra det felt i det store, danske kongevåben, som 
svarer til den af de danske konger fra ca. år 1200 førte titel »De Venders«. 
Skibsnavnet LINDORMEN er tillige et af de ældste og hyppigst anvendte i flåden, 
og skibet fører således med rette et af den danske kongemagts tegn på storhed 
gennem tiderne.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 27. april 1960.



118 MINELæGGERE

FALSTER
Blasonering
I skjold lodret delt af sølv og blåt, et halvt hjortevir og en svanevinge i omvendte 
farver, begge fast på delingen. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Seglene for Falsters Nørre og Søndre Herreder indeholder som mærker henholds-
vis en kronhjort og en svane.  
På grundlag heraf er våbenskjoldet for FALSTER komponeret.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af

H. M. Kongen den 2. maj 1962.



119MINELæGGERE

FYEN
Blasonering
I sølv skjold to mod hinanden vendte blå ravne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for skibet FYEN er valgt Odins to ravne, Hugin og Munin, idet 
en helligdom for Odin har ligget på Fyen, nemlig ved Odense, der betyder Odins 
Vi. En ravn er også anvendt l Odense herreds segl, der kendes fra 1556.
Ravnen har iøvrigt som mærke en særlig betydning, idet den allerede fandtes i det 
danske ravnebanner omkring år 1000.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 18. juli 1962.



120 MINELæGGERE

MøEN
Blasonering
I blåt mellem to sølv bølger en sølv sild ledsaget forneden til dexter af en 
 seksoddet guld stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibet MøENs våben er komponeret på grundlag af Møens landssegl fra 1326 og 
1518. Silden i forbindelse med stjernen i guld symboliserer de af middelalderens 
sildefiskeri flydende rigdomme.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Kongen den 6. februar 1963.



121MINELæGGERE

SJæLLAND
Blasonering
I blåt felt strøet med guld ibskaller tre over hinanden liggende sølv sæler. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Navnet Sjælland har sin oprindelse i Sælland. Sælen er derfor benyttet som 
våbenfigur for skibet SJæLLAND.
Muslingeskallerne, der i heraldisk terminologi kaldes ibskaller, symboliserer her 
øens kyster.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen

og godkendt af H. M. Kongen den 6. februar 1963.



122 MINELæGGERE

VINDHUNDEN
Blasonering
I blåt en af en ved en bølgelinie dannet sølv skjoldfod opvoksende guld grif hol-
dende et guld sværd. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibsnavnet VINDHUNDEN er tidligere båret af galioten VINDHUNDEN, der 
under kommando af premierløjtnant Peter Hansen Grib deltog i slaget i Dyneki-
len 8. juli 1716. Til minde om denne hans bedrift er skibets våben komponeret på 
grundlag af det våben, der findes på Gribs Epitafium i Erritslev kirke og som i blåt 
felt indeholder en med et sværd bevæbnet grif stående på to krydslagte kanoner, 
alt i guld.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.



123MINELæGGERE

BESKYTTEREN
Blasonering
I guld tre blå strømme hvorover et rødt skjold med en sølv orle. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skjoldfiguren - det beskyttende skjold - i våbenet hentyder til skibs-
navnet og dermed også til skibets opgave ved forsvaret af de danske 
gennemsejlingsfarvande,de tre strømme i våbenet. 
En orle, som er den heraldiske betegnelse for en metalforstærkning parallelt med 
kanten på et skjold, er indsat for at symbolisere styrken i beskyttelsen.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.



124 MINestrYgere

ASVIG
Blasonering
I sølv med et rødt net belagt felt en blå ottearmet blæksprutte. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
For minestrygerne af VIG-klassen er valgt våbener med samme indhold, som ved 
forskellige tingering varieres for klassens enkelte enheder. Da klassens formål er 
at uskadeliggøre farlige undersøiske objekter, har man som symbol herpå valgt 
nettet og blæksprutten, der fanges deri.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 1. marts 1961.



125MINESTRYGERE

MOSVIG
Blasonering
I sølv med et rødt net belagt felt en sort ottearmet blæksprutte. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
For minestrygerne af VIG-klassen er valgt våbener med samme indhold, som ved 
forskellige tingering varieres for klassens enkelte enheder. Da klassens formål er 
at uskadeliggøre farlige undersøiske objekter, har man som symbol herpå valgt 
nettet og blæksprutten, der fanges deri.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 1. marts 1961.



126 MINESTRYGERE

SANDVIG
Blasonering
I sølv med et rødt net belagt felt en grøn ottearmet blæksprutte. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
For minestrygerne af VIG-klassen er valgt våbener med samme indhold, som ved 
forskellige tingering varieres for klassens enkelte enheder. Da klassens formål er 
at uskadeliggøre farlige undersøiske objekter, har man som symbol herpå valgt 
nettet og blæksprutten, der fanges deri.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 1. marts 1961.



127MINESTRYGERE

SæLVIG
Blasonering
I sølv med et blåt net belagt felt en rød ottearmet blæksprutte. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
For minestrygerne af VIG-klassen er valgt våbener med samme indhold, som ved 
forskellige tingering varieres for klassens enkelte enheder. Da klassens formål er 
at uskadeliggøre farlige undersøiske objekter, har man som symbol herpå valgt 
nettet og blæksprutten, der fanges deri.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 1. marts 1961.



128 MINESTRYGERE

ALSSUND
Blasonering
I rødt en strøm mellem foroven af tre elleblade og forneden af en mølle alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved ellebla-
dene som henviser til en fortolkning af navnet Als, og ved møllen, der symbolise-
rer Dybbøl Mølle, som ligger på den anden side af sundet. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af

H. M. Kongen den 4. oktober 1961. 



129MINESTRYGERE

EGERNSUND
Blasonering
I blåt en sølvstrøm mellem foroven to guld egeblade og forneden af et guld egern. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved 
 egeblade og egern, der begge refererer til fortolkninger af navnet.

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen
og godkendt af H. M. Kongen den 4. oktober 1961.



130 MINESTRYGERE

GRøNSUND
Blasonering
I guld en grøn strøm mellem foroven en rød laks og forneden en rød svane. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved en laks, 
hvilken fisk indgår i Møens Herreds segl, der kendes fra 1326 og ved en svane, 
idet Falsters Sønder Herreds segl fra 1584 indeholder en sådan.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. oktober 1961.



131MINESTRYGERE

GULDBORGSUND
Blasonering
I rødt en guld strøm mellem foroven en guld færgebåd og forneden et guld 
 hjortehoved. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved en 
færgebåd, som henviser til færgestedet på Lollandssiden, der blev kaldt Guldborg, 
og ved et hjortehoved der henviser til Falsters Nørre Herred, hvis segl af 1584 
indeholder en hjort.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. oktober 1961.



132 MINESTRYGERE

OMøSUND
Blasonering
I blåt en strøm mellem tre hestehoveder: to, én, alt i sølv.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved hesteho-
vederne, der henviser til Flakkebjerg Herred, hvis segl af 1610 indeholder en hest, 
idet såvel Omø som Agersø og landet indenfor henhører under dette Herred.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand af Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. oktober 1961.



133MINESTRYGERE

ULVSUND
Blasonering
I sølv en rød strøm mellem foroven to sorte ulvehoveder med røde tunger og 
forneden et sort ulvehoved med rød tunge. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved ulveho-
vederne, der henviser til en fortolkning af navnet. 

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. oktober 1961.



134 MINESTRYGERE

VILSUND
Blasonering
I guld en blå strøm mellem foroven en rød thyboplov og forneden et rødt skib. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og i øvrigt individualiseret ved en thy-
boplov, der henviser til Thy, og ved et skib, idet Mors Nørre Herreds segl af 1610 
indeholder et sådant.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 4. oktober 1961.



135MINESTRYGERE

AARøSUND
Blasonering
I sølv en blå strøm mellem foroven to røde kløverbladskors og forneden et rødt 
kløverbladskors. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sundet er gengivet ved en heraldisk strøm og iøvrigt individualiseret ved kløver-
bladskorsene, der refererer til seglet for Haderslev Herred fra det 17. århundrede, 
idet såvel Aarø som landet indenfor henhører herunder. Det pågældende herreds-
segl indeholder et krucifiks, hvis arme ender i kløverblade.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.



136 MotortorPedobådeNe

MOTORTORPEDOBÅDENE
Blasonering
I blåt en pælevis stillet sølv torpedo, hvorfra udstråler guld lynild. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
For motortorpedobådene er valgt et fælles våben på grundlag af disses hovedar-
mering. Lynilden, som angiver torpedoens eksplosion, viser tillige hen til 1. felt i 
Viceadmiral Peter Tordenskiolds våben som et symbol på hans ved overraskelses-
momentet karakteristiske taktik, der også er motortorpedobådenes.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.



137UBÅDE

DELFINEN
Blasonering
I sølv en springende sort delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen og godkendt af
H.M. Kongen den 30. september 1959.



138 UBÅDE

SPRINGEREN
Blasonering
I sølv en springende blå delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand af Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 30. september 1959.



139UBÅDE

SPæKHUGGEREN
Blasonering:
I sølv en springende rød delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering:
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 30. september 1959.



140 UBÅDE

TUMLEREN
Blasonering
I sølv en springende grøn delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 30. september 1959.



141UBÅDE

NARHVALEN
Blasonering
I blåt skjold en springende sølv delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering 
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning
af Chefen for Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 30. september 1959.



142 UBÅDE

NORDKAPEREN
Blasonering
I rødt skjold en springende sølv delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet. 

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Chefen for Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 30. september 1959.



143UBÅDE

TUMLEREN
Blasonering
I sølv en springende grøn delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 30. september 1959.



144 UBÅDE

SæLEN
Blasonering
I grønt en springende sølv delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en  kongekrone.

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet. 

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 30. september 1959.



145UBÅDE

SPRINGEREN
Blasonering
I sølv en springende blå delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I lighed med udenlandsk tradition er delfinen valgt som symbol på ubådsvåbenet.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand af Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 30. september 1959.



146 UBÅDE

KRONBORG
Blasonering
I rødt skjold en springende guld delfin. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I slaget på Rheden 1801 indgik det danske blokskib CRONBORG - en tidligere 
fregat af samme navn – i kampen mod englænderne. Danmark og Sverige var på 
dette tidspunkt allierede og slottet Kronborg, med sin placering ved indsejlingen 
til øresund, danner sammen med Helsingborg fæstning porten til de dansk-
svenske farvande.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Kongen 30. September 1959. 

Tinkturerne godkendt af H.M.Dronningen 2001.



147torPedoMIssILbåde

BILLE
Blasonering
Skjoldet lodret delt og tre gange tværdelt af rødt og sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter viceadmiral Steen Andersen Bille (1751-1833), hvis slægtsvåben er 
anvendt uændret. Som chef for flåden under det engelske angreb i 1807, nægtede 
Bille at kapitulere og dermed at udlevere flåden. Efter krigen var han ledende ved 
flådens rekonstruktion.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.



148 TORPEDOMISSILBÅDE

BREDAL
Blasonering
I skjold to gange tværdelt af blåt og sølv, en lodret stillet issavklinge i omvendte 
tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter viceadmiral Peter Jensen Bredal, kendt blandt andet fra episoden i 
Nyborg Fjord, hvor han i vinteren 1658 isede sine indefrosne skibe ud 
under svenskernes angreb. Våbenet symboliserer denne episode. Bredal blev 
dødeligt såret under forsøg på at entre et svensk skib ved Als i december 1658
og døde samme måned, ca. 40 år gammel.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.



149TORPEDOMISSILBÅDE

HAMMER
Blasonering
I blåt en hammer med hoved af sølv og skaft af guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter kaptajnløjtnant Otto Christian Hammer (1822-1892), kendt fra 
forsvaret af Vesterhavsøerne under de to Slesvigske Krige, hvor han virkede som 
næstkommanderende. Chef for forsvaret af Vadehavsområdet i 1864,  for såvel   sø- 
som landforsvar, hvilket han klarede på allerbedste måde. Hammeren henfører til 
O.C. Hammers navn. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 7. maj 1975.



150 TORPEDOMISSILBÅDE

HUITFELDT
Blasonering
I sølv en rød skråbjælke. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter søhelten Ivar Huitfeldt, der i slaget i Køge Bugt 1710 ofrede liv og 
skib og derved reddede de øvrige skibe i den danske flådestyrke fra ødelæggelse 
under kampen med den svenske flåde.
Som chef for linieskibet DANNEBROG, der antændtes, lagde Huitfeldt 
 DANNEBROG for anker, for at det ikke skulle drive ned mod de øvrige danske 
skibe, samtidig fyrede han på svenskerne. Da ilden nåede krudtkammeret, sprang 
skibet i luften. Ligesom skibet bærer hans navn, bør også hans våbenskjold 
 optages i skibets våben for derved at minde om hans heltemodige dåd.

Udarbejdet af Søværnet, med bistand af Heraldisk Selskab, på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april 1959.



151TORPEDOMISSILBÅDE

KRIEGER
Blasonering
I blåt felt en sølv pelikan holdende en jernkugle. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter kontreadmiral Johan Cornelius Krieger, (1756-1824), kendt blandt 
andet fra sin ledelse af kanonbådsstyrker i krigen mod englænderne 1807-14.
Som våbenfigur er valgt første felt i det våben, der tildeltes hans fader, viceadmiral 
Johan Cornelius Krieger ved adelspatent af 1797, idet dog figuren er vendt, mod 
heraldisk højre.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 19. juni 1975.



152 TORPEDOMISSILBÅDE

NORBY
Blasonering
Skjoldet lodret delt af blåt og rødt, i 1. felt en sølv bjælke. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter Søren (eller Severin) Norby, chef for flådestyrken under Kong Hans 
og Christian II. Efter en meget omtumlet tilværelse, som kriger i Europa, faldt 
han i 1530, under en belejring af Firenze. Hans slægtsvåben er anvendt således 
som det er vist i hans segl, og på de mønter, han lod slå som Kong Christian II’s 
lensmand på Gotland.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.



153TORPEDOMISSILBÅDE

RODSTEEN
Blasonering
I sølv fire røde mursten anbragt trinvis skråt sinister. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter admiral Marqvard Rodsteen (1625-1681), kendt blandt andet fra sin 
deltagelse i Den Skånske Krig som eskadrechef. Han udmærkede sig i særlig grad 
i slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677 under Niels Juel. Hans slægtsvåben er anvendt 
uændret.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.



154 TORPEDOMISSILBÅDE

SEHESTED
Blasonering
I blåt en af tre indadvendte søblade af sølv – anbragt 1 2 - omsat rød rose med 
kalk af guld og med grønne bæreblade. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter viceadmiral Christen Thomesen Sehested (1664-1736), kendt blandt 
andet fra kampene om Stralsund og Rügen i 1712, under Den Store Nordiske 
Krig. Og som chef for det i 1701 nyoprettede søkadetakademi. Hans slægtsvåben 
er anvendt uændret.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 1. december 1976.



155TORPEDOMISSILBÅDE

SUENSON

S U E N S O N

TorpedobÂd P 548.

I et ved en smal sˉlv bˉlge rˉdt og blÂt delt skjold tre 
stÂende sˉlv svaner, to foroven, en forneden.
Skjoldet hviler pÂ et anker hvorover en kongekrone.

TorpedobÂden er opkaldt efter orlogskaptajn Edouard 
Suenson, chef for eskadren i Nordsˉen under 
trÊfningen ved Helgoland den 9. maj 1864.
Suenson blev for sin ledelse af eskadren ved denne 

lejlighed, den 15. maj 1864, udnÊvnt til Storkorsridder af �annebrogs�
ordenen. �et vÂben som i denne anledning blev afmalet pÂ hans ridder�
skjold i �rederiksborg �irkes �idderkapel, viser tre stÂende svaner pÂ en 
baggrund af nogle af hav opstigende rˉde klipper. SkibsvÂbenet er en 
heraldisk forenkling af sidstnÊvnte vÂben.

TorpedobÂden S�ENS�Ns skibsvÂben er udarbejdet af SˉvÊrnets 
Heraldiske �rbejdsgruppe pÂ foranledning af �hefen for SˉvÊrnet og 
godkendt af

H.�.�ronningen den 1. december 19�6.

Blasonering:

Motivering:

SUENSON
Blasonering
I et ved en smal sølv bølge rødt og blåt delt skjold tre stående sølv svaner, to for-
oven, en forneden. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter orlogskaptajn Edouard Suenson, chef for eskadren i Nordsøen 
under træfningen ved Helgoland den 9. maj 1864.
Suenson blev for sin ledelse af eskadren ved denne lejlighed, den 15. maj 1864, 
udnævnt til Storkorsridder af Dannebrogsordenen. Det våben som i denne 
anledning blev afmalet på hans ridderskjold i Frederiksborg Kirkes Ridderkapel, 
viser tre stående svaner på en baggrund af nogle af hav opstigende røde klipper. 
Skibsvåbenet er en heraldisk forenkling af sidstnævnte våben.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 1. december 1976.



156 TORPEDOMISSILBÅDE

WILLEMOES 
Blasonering
I rødt et guld lyn. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Peter Willemoes’ fader og dennes efterkommere har benyttet et bomærke frem-
stillende et lyn.
Dette mærke er benyttet i skibet WILLEMOES´ våben, da man også i denne figur 
har fundet et egnet symbol for uforfærdet optræden. Peter Willemoes’ motto var: 
Tapperhed ærer, Feighed vanæer!

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april. 1959.



157PatruLjeFartøjer

WILLEMOES 
Blasonering
I rødt et guld lyn. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Peter Willemoes’ fader og dennes efterkommere har benyttet et bomærke frem-
stillende et lyn.
Dette mærke er benyttet i skibet WILLEMOES´ våben, da man også i denne figur 
har fundet et egnet symbol for uforfærdet optræden. Peter Willemoes’ motto var: 
Tapperhed ærer, Feighed vanæer!

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april. 1959.



158 PATRULJEFARTøJER

HUITFELDT
Blasonering
I sølv en rød skråbjælke. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Opkaldt efter søhelten Ivar Huitfeldt, der i slaget i Køge Bugt 1710 ofrede liv og 
skib og derved reddede de øvrige skibe i den danske flådestyrke fra ødelæggelse 
under kampen med den svenske flåde.
Som chef for linieskibet DANNEBROG, der antændtes, lagde Huitfeldt 
 DANNEBROG for anker, for at det ikke skulle drive ned mod de øvrige danske 
skibe, samtidig fyrede han på svenskerne. Da ilden nåede krudtkammeret, sprang 
skibet i luften. Ligesom skibet bærer hans navn, bør også hans våbenskjold opta-
ges i skibets våben for derved at minde om hans heltemodige dåd.

Udarbejdet af Søværnet, med bistand af Heraldisk Selskab, på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april 1959.



159PATRULJEFARTøJER

DAPHNE
Blasonering
I sølv felt en blå hane med løftede vinger og rød bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



160 PATRULJEFARTøJER

DRYADEN
Blasonering
I sølv felt en sort hane med løftede vinger og rød bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



161PATRULJEFARTøJER

HAVMANDEN
Blasonering
I sølv felt en grøn hane med løftede vinger og rød bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



162 PATRULJEFARTøJER

HAVFRUEN
Blasonering
I sølv felt en rød hane med løftede vinger og blå bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



163PATRULJEFARTøJER

NAJADEN
Blasonering
I guld felt en blå hane med løftede vinger og rød bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



164 PATRULJEFARTøJER

NYMFEN
Blasonering
I guld felt en grøn hane med løftede vinger og rød bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



165PATRULJEFARTøJER

NEPTUN
Blasonering
I guld felt en rød hane med løftede vinger og blå bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



166 PATRULJEFARTøJER

RAN
Blasonering
I rødt felt en sølv hane med løftede vinger og guld bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



167PATRULJEFARTøJER

ROTA
Blasonering
I blåt felt en sølv hane med løftede vinger og guld bevæbning. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol på årvågenhed og kampiver.

Udarbejdet ved søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen 

og godkendt af H.M. Kongen den 1.marts 1961.



168  staNdard-FLex-300     

FLYVEFISKEN
Blasonering
I rødt en Thorshammer over tre bølger alt i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



169

HAJEN
Blasonering
I blåt en Thorshammer over tre bølger alt i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



170 STANDARD-FLEX-300

HAVKATTEN
Blasonering
I sort en Thorshammer over tre bølger alt i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



171

LAXEN
Blasonering
I grønt en Thorshammer over tre bølger alt i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



172 STANDARD-FLEX-300

MAKRELEN
Blasonering
I rødt en Thorshammer over tre bølger alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



173

STøREN
Blasonering
I blåt en Thorshammer over tre bølger alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



174 STANDARD-FLEX-300

SVæRDFISKEN
Blasonering
I sort en Thorshammer over tre bølger alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



175

GLENTEN
Blasonering
I guld en Thorshammer over tre bølger alt i rødt.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex-skibene og deres evne til rolleskift, er valgt en
Hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt 
og ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner, knuse-
ren,
der når Thor kastede den altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk
territorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



176 STANDARD-FLEX-300

GRIBBEN
Blasonering
I sølv en Thorshammer over tre bølger alt i rødt. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



177

LOMMEN
Blasonering
I guld en Thorshammer over tre bølger alt i blåt.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex-skibene og deres evne til rolleskift, er valgt en
Hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt 
og ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner, knuse-
ren,
der når Thor kastede den altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk
territorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



178 STANDARD-FLEX-300

RAVNEN
Blasonering
I guld en Thorshammer over tre bølger alt i sort. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



179

SKADEN
Blasonering
I sølv en Thorshammer over tre bølger alt i sort.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex-skibene og deres evne til rolleskift, er valgt en
Hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt 
og ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner, knuse-
ren, der når Thor kastede den altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk
territorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



180 STANDARD-FLEX-300

VIBEN
Blasonering
I sølv en Thorshammer over tre bølger alt i grønt. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex 300 og klassens evne til rolleskift, er valgt en 
hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt og 
ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den, altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk søter-
ritorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet, og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.



181

SøLøVEN
Blasonering
I sølv en Thorshammer over tre bølger alt i blåt
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Standard Flex-skibene og deres evne til rolleskift, er valgt en
Hammer, der i sig selv er et alsidigt symbol, smedens hammer tegn på hårdt 
og ærligt arbejde og ubændig kraft, mytologiens Thorshammer Møjlner,  knuseren, 
der når Thor kastede den altid ramte sit mål og vendte tilbage til hans hånd.
Bølgerne symboliserer de danske bælter og sunde i videre forstand dansk 
 territorium. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 2. oktober 1987.

STANDARD-FLEX-300



182 staNdard-FLex-Fartøjer Mk I

BIRKHOLM
Blasonering
I rødt en guld 10-armet blæksprutte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Den tiarmede Sepia er den mest udbredte blæksprutte og fi ndes i stort set alle 
have. Den har stor tilpasningsevne og er meget alsidig  fl eksibel i såvel fødevalg 
som leveområde, og er derfor valgt for at symbolisere HOLM-klassens mange-
artede og fl eksible opgaver.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnets Operative Kommando, og godkendt

af H.M.Dronningen den 8. marts 2006.



183STANDARD-FLEX-FARTøJER MK I

ERTHOLM
Blasonering
I rødt en sølv 10-armet blæksprutte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Den tiarmede Sepia er den mest udbredte blæksprutte og fi ndesi stort set alle 
have. Den har stor tilpasningsevne og er meget alsidig og fl eksibel i såvel fødevalg 
som leveområde, og er derfor valgt for at symbolisere HOLM-klassens mange-
artede og fl eksible opgaver.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnets Operative Kommando, og godkendt

af H.M.Dronningen den 8. marts 2006.



184 STANDARD-FLEX-FARTøJER MK I

FYRHOLM
Blasonering
I blåt en guld 10-armet blæksprutte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Den tiarmede Sepia er den mest udbredte blæksprutte og fi ndesi stort set alle 
have. Den har stor tilpasningsevne og er meget alsidig og fl eksibel i såvel fødevalg 
som leveområde, og er derfor valgt for at symbolisere HOLM-klassens mange-
artede og fl eksible opgaver.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnets Operative Kommando, og godkendt

af H.M.Dronningen den 8. marts 2006.



185STANDARD-FLEX-FARTøJER MK I

ALHOLM
Blasonering
I blåt en sølv 10-armet blæksprutte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Den tiarmede Sepia er den mest udbredte blæksprutte og fi ndes i stort set alle 
have. Den har stor tilpasningsevne og er meget alsidig og fl eksibel i såvel fødevalg 
som leveområde, og er derfor valgt for at symbolisere HOLM-klassens mange-
artede og fl eksible opgaver.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnets Operative Kommando, og godkendt

af H.M.Dronningen den 8. marts 2006.



186 STANDARD-FLEX-FARTøJER MK I

HIRSHOLM
Blasonering
I guld en rød 10-armet blæksprutte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Den tiarmede Sepia er den mest udbredte blæksprutte og fi ndesi stort set alle 
have. Den har stor tilpasningsevne og er meget alsidig og fl eksibel i såvel fødevalg 
som leveområde, og er derfor valgt for at symbolisere HOLM-klassens mange-
artede og fl eksible opgaver.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnets Operative Kommando, og godkendt

af H.M.Dronningen den 8. marts 2006.



187STANDARD-FLEX-FARTøJER MK I

SALTHOLM
Blasonering
I guld en blå 10-armet blæksprutte.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone

Motivering
Den tiarmede Sepia er den mest udbredte blæksprutte og fi ndes i stort set alle 
have. Den har stor tilpasningsevne og er meget alsidig og fl eksibel i såvel fødevalg 
som leveområde, og er derfor valgt for at symbolisere HOLM-klassens mange-
artede og fl eksible opgaver.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på
foranledning af Søværnets Operative Kommando, og godkendt

af H.M.Dronningen den 8. marts 2006.



188 staNdard-FLex-Fartøjer Mk II

DIANA
Blasonering
I blåt en spændt sølv bue med sølv pil lagt an. I øverste dexter hjørne en aftagende 
måne i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Diana var romernes gudinde for bl.a. jagt, og hendes symboler er buen, pilen og 
måneseglet. Som buen er spændt og rede til afskydning, bør også skibet være rede 
til kamp.

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen og godkendt
af H.M. Kongen den 30.  september 1959.



189STANDARD-FLEX-FARTøJER MK II

FREJA 
Blasonering
I blåt tre seksoddede guld stjerner sinister skråbjælkevis. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Gamle nordboere opfattede »bæltet« i stjernebilledet Orion som et selvstændigt 
stjernebillede, der kaldtes »Frejas Rok«.
Derfor har man taget »bæltets« 3 stjerner som våbenmærke for skibet FREJA.
De er bibeholdt i den stilling de indtager i stjernebilledet. 

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen  og godkendt
 af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.



190 STANDARD-FLEX-FARTøJER MK II

ROTA
Blasonering
I blåt en guld valkyriehjelm.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Valkyriehjelmen hentyder til den nordiske mytologi, hvor Rota sammen med 
Gunn og Skuld udgjorde den trojka af fortrolige valkyrier, som overfor Odin var 
ansvarlig for udpegning af de krigere, der skulle dø i dagens kamp på Idavang 
(slagmarken).

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen

den 29. juni 2007. 



191STANDARD-FLEX-FARTøJER MK II

NAJADEN
Blasonering
I blåt en af en bølget sølv skjoldfod opvoksende sølv kvindearm holdende en guld 
kande hvorfra fosser en sølv vandstrøm.
Skjoldet hviler på en anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I følge den græske mytologi er najader den underinddeling af nymfer, som lever i 
vandløb, floder, åer og kilder.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen

den 29. juni 2007.



192 STANDARD-FLEX-FARTøJER MK II

NYMFEN
Blasonering
I blåt skjold syv store og ti små seksoddede guld stjerner dannende stjernebilledet 
Store Bjørn.
Skjoldet hvilker på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I følge den græske mytologi udfriede Zeus Nymfen Kallisto, der var omskabt til 
en bjørn, fra evig fortabelse ved at sætte hende på himlen som stjernebilledet 
Store Bjørn.
Så længe man har kendt begrebet Nautisk Astronomi, har stjernebilledet Store 
Bjørn været et af navigatørernes faste holdepunkter. Den vildfarne Nymfe har 
således med sin placering på det nordiske firmament hjulpet søfarende til at 
 navigere sikkert over havene.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning’
af Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen

den 29. juni 2007. 



193STANDARD-FLEX-FARTøJER MK II

HAVFRUEN
Blasonering
I blåt skjold en svømmende havfrue i guld.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Havfruer nævnes i stort set alle mytologier og har til alle tider optrådt i sømænde-
nes beretninger, som besnærende skabninger, der med deres dans og sang kunne 
lokke sømænd i døden.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af
Søværnets Operative Kommando, og godkendt af H.M.Dronningen  den

29. juni 2007.



194 taNkskIbe

RIMFAXE
Blasonering
I sort et sølv hestehoved ledsaget dexter af en tiltagende sølv måne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Udformet på grundlag af den nordiske mytologi, ifølge hvilken Rimfaxe er 
 nattens hest, der ledsages af månen over himlen. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 19. juni 1975.



195TANKSKIBE

SKINFAXE
Blasonering
I blåt et guld hestehoved med sølvmanke ledsaget dexter af en guld sol. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Udformet på grundlag af den nordiske mytologi, ifølge hvilken Skinfaxe er dagens 
hest, der ledsages af solen over himlen. I mytologien angives dens manke at være 
hvid.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den 19. juni 1975.



196 traNsPortFartøjer

SLEIPNER
Blasonering
I sølv felt en blå ottebenet hest over tre blå bølger. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur er valgt guden Odins ottebenede hest, kendt fra den nordiske 
mytologi, symboliserende støtte- og transportfunktionen, som skibet yder. De tre 
bølger symboliserer de danske farvande, skibets operationsområde.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 25. marts 1987.



197Moder- og dePotskIbe

æGIR
Blasonering
I blåt 3 sølv strømme med hver 3 bølgetoppe, hvorover en åben guld krone. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
ægir var den nordiske gud for havet og således havets hersker. Hans 9 døtre var 
bølgerne. Havet symboliseres ved de 3 bølgelinier, der hver har tre bølgetoppe - 
altså 9 i alt. Kronen symboliserer ægirs herredømme over havet. 

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H.M. Kongen den 15. april 1959.



198 MODER- OG DEPOTSKIBE

HJæLPEREN
Blasonering
Tværdelt, 1. felt blåt hvori en opvoksende sølv ørneklo holdende en guld lynild, 2. 
felt tværdelt, øverst sølv hvori to røde seksoddede stjerner, nederst rødt hvori en 
sølv lilje. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibsnavnet HJæLPEREN er tidligere anvendt som navn for et skytsskib, der 
under kommando af kaptajn Peter Tordenskiold deltog i slaget i Dynekilen 8. 
juli 1716. ørnekloen med lynilden er hjelmtegnet i Tordenskiolds våben og 
minder om denne hans bedrift. I slaget på Rheden den 2. april 1801 deltog 
 defensionsfregatten HJæLPEREN under kommando af premierløjtnant  Peter 
Carl  Lillienskiold. Til minde herom er Lilienskiolds slægtsvåben indsat som 
 skjoldets nederste halvdel.

Udarbejdet ved Søværnet med bistand fra Heraldisk Selskab på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 27. april 1960.



199MODER- OG DEPOTSKIBE

HENRIK GERNER
Blasonering
I rødt et guld middelspant af et orlogsskib fra det 18. århundrede med sølv kano-
ner og belagt med en pælevis stillet officerssabel med guld hæfte og sølv klinge. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Middelspantet hentyder til Holmens fabrikmester, kommandørkaptajn Henrik 
Gerners fremagende virke som skibskonstruktør 1772-87. Det i våbenet viste 
middelspant hidrører fra Henrik Gerners sidste og mest berømte konstruktion, 
orlogsskibet NEPTUNUS, køllagt 1787. Sablen hentyder til hans virke som 
 søofficer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  
Søværnskommandoen og godkendt af H. M. Kongen den 19. august 1964.



200

SVANEN
Blasonering
I blåt felt to sølv bølger, hvorover en afrevet løvepote holdende en pælvis stillet 
kadetdolk i skede, alt i sølv.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
SVANEN tilhører skoledelingen, der henhører under Søværnets Officersskole. 
Fartøjets våben er derfor en variant af Søværnets Officersskoles våben, der har 
rødt felt. Den afrevne løvepote hentyder til denne skoles grundlægger General-
admiral-løjtnant Ulrik Christian Gyldenløve. Kadetdolken, der har været båret 
af kadetterne siden 1822, er symbol for Kadetkorpset. Bølgerne hentyder til den 
sejlende tjeneste.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 2. september 2003.

sejLskoLeskIbe



201

THYRA
Blasonering
I sølv felt to blå bølger, hvorover en afrevet løvepote holdende en pælvis stillet 
kadetdolk i skede, alt i blåt.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
THYRA tilhører skoledelingen, der henhører under Søværnets Officersskole.  
Fartøjets våben er derfor en variant af Søværnets Officersskoles våben, der har 
rødt felt. Den afrevne løvepote hentyder til denne skoles grundlægger General-
admiralløjtnant Ulrik Christian Gyldenløve. Kadetdolken, der har været båret 
af kadetterne siden 1822, er symbol for Kadetkorpset. Bølgerne hentyder til den 
sejlende tjeneste.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 2. september 2003.

SEJLSKOLESKIBE



202

SKARVEN
Blasonering
I sort felt en guldbevæbnet sølv havfuglevingefod ledsaget foroven til dexter af en 
femoddet guld stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Chefen for Søværnet og

godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

 

INsPektIoNskuttere



203

TEISTEN
Blasonering
I rødt felt en guldbevæbnet sølv havfuglevingefod ledsaget foroven til dexter af en 
femoddet guld stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Chefen for Søværnet og

godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

 

INSPEKTIONSKUTTERE



204

MAAGEN
Blasonering
I blåt felt en guldbevæbnet sølv havfuglevingefod ledsaget foroven til dexter af en 
femoddet guld stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Chefen for Søværnet og

godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

 

INSPEKTIONSKUTTERE



205

MALLEMUKKEN
Blasonering
I grønt felt en guldbevæbnet sølv havfuglevingefod ledsaget foroven til dexter af 
en femoddet guld stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Chefen for Søværnet og

godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

 

INSPEKTIONSKUTTERE



206

AGDLEK
Blasonering
I guld felt en rød havfuglevingefod ledsaget foroven dexter af en blå femoddet 
stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

INSPEKTIONSKUTTERE



207

AGPA
Blasonering
I guld felt en blå havfuglevingefod ledsaget foroven dexter af en blå femoddet 
stjerne. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

INSPEKTIONSKUTTERE



208

TULUGAQ
Blasonering
I guld felt en sort havfuglevingefod ledsaget foroven dexter af en blå femoddet 
stjerne.  
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for de til nordlige farvande bestemte inspektionsfartøjer bærende 
havfuglenavne er valgt en figur sammensat af en havfugls vinge og fod anbragt 
under Nordstjernen.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet

og godkendt af H.M. Kongen den 6. februar 1963.

INSPEKTIONSKUTTERE



209

BARSø
Blasonering
I skjold, tværdelt af sort og guld, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
 fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



210

DREJø
Blasonering
I skjold, tværdelt af guld og rød, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
 fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



211

ROMSø
Blasonering
I skjold, tværdelt af sølv og blå, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
fi skehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



212

SAMSø
Blasonering
I skjold, tværdelt af blå og guld, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
 fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



213

THURø
Blasonering
I skjold, tværdelt af guld og sort, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



214

VEJRø
Blasonering
I skjold, tværdelt af sølv og rød, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
 fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



215

FARø
Blasonering
I skjold, tværdelt af rød og sølv, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



216

LæSø
Blasonering
I skjold, tværdelt af blå og sølv, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
 fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



217

RøMø
Blasonering
I skjold, tværdelt af rød og guld, en hund med fiskehale i omvendte tinkturer. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for denne skibsklasse, hvis funktion er stationstjeneste, er som 
symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en 
fiskehale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 7. maj 1975.

INSPEKTIONSKUTTERE



218

FREJA 
Blasonering
I blåt tre seksoddede guld stjerner sinister skråbjælkevis. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Gamle nordboere opfattede »bæltet« i stjernebilledet Orion som et selvstændigt 
stjernebillede, der kaldtes »Frejas Rok«.
Derfor har man taget »bæltets« 3 stjerner som våbenmærke for skibet FREJA.
De er bibeholdt i den stilling de indtager i stjernebilledet. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1961.

oPMåLINgsskIb



219

GUNNAR THORSON
Blasonering
I guld en rød sinister skråbjælke belagt med en mod dexter forskudt sinister sølv 
streng, hvorpå er lagt et grønt skjoldhoved med to svømmende sølv svaner.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
De skråtstillede bjælker er det internationale anerkendte symbol for skibenes 
civile opgaver - at værne om havet og værne om de, der farer derpå.
De svømmende sølv svaner er symbolet på renhed.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 24. september 1999.

MILjøskIbe



220

GUNNAR SEIDENFADEN
Blasonering
I guld en rød sinister skråbjælke belagt med en mod dexter forskudt sinister sølv 
streng, hvorpå er lagt et blåt skjoldhoved med to svømmende sølv svaner.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
De skråtstillede bjælker er det internationale anerkendte symbol for skibenes 
civile opgaver - at værne om havet og værne om de, der farer derpå.
De svømmende sølv svaner er symbolet på renhed.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 24. september 1999.

MILJøSKIBE



221

METTE MILJø
Blasonering
I sølv en rød sinister skråbjælke belagt med en mod dexter forskudt sinister sølv 
streng, hvorpå er lagt et grønt skjoldhoved med to svømmende sølv svaner.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
De skråstillede bjælker er det internationale anerkendte symbol for skibenes civile 
opgaver – at værne om havet og værne om dem, der farer derpå. De svømmende 
sølv svaner er symbolet på renhed.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe 
på foranledning af Søværnets Operative 

Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 24. september 1999.

MILjøFartøjer



222

MARIE MILJø
Blasonering
I sølv en rød sinister skråbjælke belagt med en mod dekster forskudt sinister sølv 
streng, hvorpå er lagt et blåt skjoldhoved med to svømmende sølv svaner.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
De skråtstillede bjælker er det internationale anerkendte symbol for  skibenes 
civile opgaver - at værne om havet og værne om de, der farer derpå. 
De  svømmende sølv svaner er symbolet på renhed.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H.M. Dronningen den 24. september 1999.

MILJøFARTøJER



223

ELBJøRN
Blasonering
I sort to krydslagte, sammenbundne guld lyn over en takket sølv skjoldfod. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Den tre takkede skjoldfod er fællesmærke for isbrydere og symboliserer 
 isbrydningen i de danske farvande med tre stræder. 
Skjoldhovedet med de viste lyn henfører til skibets navn, ELBJøRN.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
operative Kommando og godkendt af 

H.M. Dronningen den 11. januar 1999.

IsbrYdere



224

DANBJøRN
Blasonering
Over en takket sølv skjoldfod i rødt et afrevent isbjørnhoved i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Den tre takkede skjoldfod er fællesmærke for isbrydere og symboliserer 
 isbrydningen i de danske farvande med tre stræder. 
Set afrevne isbjørnehoved henfører til skibets navn, DANBJøRN.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnets operative Kommando og godkendt af H.M. Dronningen 

den 11. januar 1999.

ISBRYDERE



225

ISBJøRN
Blasonering
Over en takket sølv skjoldfod i blåt en iskrystal i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Den tre takkede skjoldfod er fællesmærke for isbrydere og symboliserer 
 isbrydningen i de danske farvande med tre stræder. Skjoldhovedets viste 
iskrystal henfører til skibets navn, ISBJøRN.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H.M. Dronningen den 11. Januar 1999.

ISBRYDERE



226

THORBJøRN
Blasonering
Over en takket sølv skjoldfod i grønt en thorshammer i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Den tre takkede skjoldfod er fællesmærke for isbrydere og symboliserer isbryd-
ningen i de danske farvande med tre stræder. 
Skjoldhovedets viste thorshammer hidleder til skibets navn, THORBJøRN.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H.M. Dronningen den 11. januar 2000.

ISBRYDERE



227

FLÅDESTATION KøBENHAVN
Blasonering
I blåt felt en guld mastekran på en guld holm over tre sølv bølger. I guld 
 skjoldhoved en rød kanon. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for Flådestation København er valgt Nyholms kran fra Frederik 
V’s tid. Mastekranen har tidligere været anvendt som mærke i Holmens Over-
ekvipagemesters segl. 
Skjoldhovedets kanon, der er et symbol for militær styrke, er valgt som fælles-
mærke for flåde- og marinestationer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 20. november 1963.

FLåde- og MarINestatIoNer
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FLÅDESTATION KORSøR 
Blasonering
I guld felt strøet med blå alliker et rødt middelalderligt borgtårn stående på en 
skjoldfod, tværdelt ved en bølgelinie af rødt og guld. I blåt skjoldhoved en guld 
kanon. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for Flådestation Korsør er valgt søbatteriets tårn fra Valdemarernes 
tid. Feltet er strøet med alliker, da søbatteriets tårn også har været kaldt alliketårnet.
Skjoldhovedets kanon, der er et symbol for militær styrke, er valgt som fælles-
mærke for flåde- og marinestationer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 20. november 1963.

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
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FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN
Blasonering
I blåt et sølv fæstningstårn af Martello-type stående på en skjoldfod, tværdelt ved 
en bølgelinie af sølv og blåt. I guld skjoldhoved en blå kanon. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for Flådestation Frederikshavn er valgt det i Christian V’s tid til 
beskyttelse af flådebasen Fladstrand opførte fæstningstårn, det såkaldte krudttårn. 
Tordenskiold benyttede Fladstrand som base i årene 1712 -17. Skjoldhovedets 
kanon, der er et symbol for militær styrke, er valgt som fællesmærke for flåde- og 
marinestationer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 20. november 1963.

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
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FLÅDESTATION GRøNNEDAL
Blasonering
I blåt felt en oprejst siddende sølv isbjørn. I sølv skjoldhoved en rød kanon.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en krone.

Motivering
Hovedfeltet viser Grønlands våben. Skjoldhovedets kanon, der er et symbol for 
militær styrke, er valgt som fællesmærke for flåde- og marinestationer. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 2. maj 1962.

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
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MARINESTATION HOLMEN
Blasonering
I blåt felt en guld mastekran på en guld holm over tre sølv bølger. I guld 
 skjold hoved en rød kanon.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for Marinestation København er valgt Nyholms kran fra Frederik 
V’s tid. Mastekranen har tidligere været anvendt som mærke i Holmens Over-
ekvipagemesters segl. Skjoldhovedets kanon, der er et symbol for militær styrke, 
er valgt som fællesmærke for flåde- og marinestationer.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe som våben for Flådestation 
København på foranledning af Chefen for Søværnet og godkendt af H.M. Kongen 

den 20  november 1963.

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
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MARINESTATION KøBENHAVN
Blasonering
I blåt felt en guld mastekran på en guld holm over tre sølv bølger. I guld 
 skjold hoved en rød kanon.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for Marinestation København er valgt Nyholms kran fra Frederik 
V’s tid. Mastekranen har tidligere været anvendt som mærke i Holmens Over-
ekvipagemesters segl. Skjoldhovedets kanon, der er et symbol for militær styrke, 
er valgt som fællesmærke for flåde- og marinestationer.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe som våben for Flådestation 
København på foranledning af Chefen for Søværnet og godkendt af H.M. Kongen 

den 20  november 1963.

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
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MARINESTATION THORSHAVN
Blasonering
I blåt felt en gående sølv vædder. I sølv skjoldhoved en rød kanon.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Hovedfeltet viser Færøernes våben. Skjoldhovedet med kanonen, der er et symbol 
for militær styrke, er valgt som fællesmærke for flåde- og marinestationer.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og

Godkendt af H. M. Kongen den 21. april 1965.

FLÅDE- OG MARINESTATIONER
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SUNDETS MARINEDISTRIKT
Blasonering
I blåt felt tre pælvis stillede sølv strømme; sølv skjoldhoved, hvori en blå dobbelt-
kamnøgle. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for marinedistrikterne er valgt et skjoldhoved med dobbelt-
kamnøgle, som symbolisere distrikternes kontrollerende funktioner – åbne og 
lukke - inden for deres respektive farvandsafsnit.
Som våbenfigur for Sundets Marinedistrikt, som omfatter såvel Sundet som 
 bælterne, er valgt 3 pælvis stillede strømme.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 14. marts 1984.

MarINedIstrIkter
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KATTEGATS MARINEDISTRIKT
Blasonering
I blåt felt en sølv pæl ledsaget af to sølv muslingeskaller; sølv skjoldhoved, hvori 
en blå dobbeltkamnøgle. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for marinedistrikterne er valgt et skjoldhoved med dobbelt-
kamnøgle, som symboliserer distrikternes kontrollerende funktioner – åbne og 
lukke - inden for deres respektive farvandsafsnit.
Som våbenfigur for Kattegats Marinedistrikt er valgt en sølv pæl symboliserende 
sejlløbet gennem distriktets område, hvis kyster i Kattegat er symboliseret ved 
muslingeskaller.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 14. marts 1984.

MARINEDISTRIKTER
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BORNHOLMS MARINEDISTRIKT
Blasonering
I blåt felt et sølv tårn; sølv skjoldhoved, hvori en blå dobbeltkamnøgle. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som fællesmærke for marinedistrikterne er valgt et skjoldhoved med dobbelt-
kamnøgle, som symboliserer distrikternes kontrollerende funktioner – åbne og 
lukke - inden for deres respektive farvandsafsnit. 
Som våbenfigur for Bornholms Marinedistrikt er valgt et tårn, der symboliserer 
borg- og fæstningsanlæggene i distriktet.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Inspektøren 
for Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 14. marts 1984.

MARINEDISTRIKTER
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ORLOGSVæRFTET
Blasonering
I blåt tre svømmende sølv svaner med guld krone om halsen. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Gennem 275 år er orlogsskibe blevet konstrueret og bygget ved orlogsværftet. 
Som symbol for denne virksomhed er der til skjoldmotiv anvendt en billedlig 
fremstilling af den digteriske benævnelse for orlogsskibe: havets stolte svaner.

Orlogsværftets våbenskjold er udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe
på foranledning af direktøren for Orlogsværftet og 

godkendt af H.M. Kongen den 4. oktober 1967.

LogIstIske MYNdIgHeder
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ør den 1. januar 2006 er 
Arbejdsgruppe p å 

OPLOG KORSøR
Blasonering
I guld bestrøet med flyvende blå alliker et firesidet rødt borgtårn med gavl stå-
ende på en af en bølgelinie tværdelt rød og guld skjodfod, i et blåt skjoldhoved en 
guld kanon.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for OPLOG Korsør er valgt søbatte-riets tårn fra  Valdemarernes 
tid. Feltet er strøet med blå alliker, da søbatteriets tårn også har været kaldt 
Alliketårnet. Motivet er en videreførelse af det oprindelige skjold for  Flådestation 
Korsør, som også indeholdt et skjoldhoved med en vandret liggende kanon, 
denne var fællesmærke for visse landinstitutioner, og skulle symbolisere den 
militære styrke.

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen og godkendt
 af H.M. Kongen 20. november 1963.

Ved oprettelsen af OPLOG Korsør den 1. januar 2006 blev skjoldet anbragt i ny 
skjoldform af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe og godkendt af chefen for 

Søværnets Operative Kommando den 8. marts 2006.

LOGISTISKE MYNDIGHEDER
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OPLOG FREDERIKSHAVN
Blasonering
I blåt et rundt sølv fæstningstårn af Martello-typen på en af en bølgelinie tværdelt 
sølv og blå skjoldfod, i et guld skjoldhoved en blå kanon.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur for OPLOG Frederikshavn er valgt det i Christian V’s tid til 
beskyttelse af flådebasen Fladstrand opførte fæstningstårn, det såkaldte Krudt-
tårn. Tordenskjold benyttede Fladstrand som base i årene 1712-17. Motivet er en 
videreførelse af det oprindelige skjold for Flådestation Frederikshavn, som også 
indeholdt et skjoldhoved med en vandret liggende kanon, denne var fællesmærke 
for visse landinstitutioner, og skulle symbolisere den militære styrke.
Skjoldet er oprindeligt udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på 
foranledning af Søværnskommandoen.

Udarbejdet på foranledning af Søværnskommandoen og godkendt
 af H.M. Kongen 20. november 1963.

Ved oprettelsen af OPLOG Frederikshavn den 1. januar 2006 blev skjoldet anbragt 
i ny skjoldform af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe og godkendt af chefen for 

Søværnets Operative Kommando den 8. marts 2006.

LOGISTISKE MYNDIGHEDER
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LANGELANDSFORTET
Blasonering
Feltet tværdelt af sølv og rødt, ved et højt ansat tindesnit. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Fortet er symboliseret ved den for forsvarsanlæg på land fra gammel tid 
 karakteristiske tindede mur.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 19. april 1978.

Forter
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STEVNSFORTET
Blasonering
Feltet tværdelt af blåt og sølv ved et højt ansat tindesnit. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Fortet er symboliseret ved den for forsvarsanlæg på land fra gammel tid karakte-
ristiske tindede mur. Da det for Stevns karakteristiske byggemateriale fra gammel 
tid er hvide blokke savet ud af Stevns Klint, er muren vist hvid (sølv) som tænkt 
udført af nævnte materiale.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronningen den. 19. april. 1978.

FORTER
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SøVæRNETS OFFICERSSKOLE

Blasonering
I rødt en afrevet løvepote holdende en pælvis stillet kadetdolk i skede, alt af guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Kong Frederik IV indstiftede ved kgl. resolution af 26. februar 1701 Søe-Cadet-
Compagniet, nu Søværnets Officersskole. Den direkte initiativtager til skolens 
oprettelse var Generaladmiralløjtnant Ulrik Christian Gyldenløve, der i sit 
våben blandt andet førte to guld løver på rød bund. Løvepoten skal henføres til 
dette våben. Dolken har været båret af kadetterne siden 1822 og er et symbol for 
kadetkorpset.
 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnskommandoen og godkendt

af H. M. Kongen den 20. november 1964.

skoLer og kurser
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SøVæRNETS EKSERCERSKOLE

Blasonering
I guld felt strøet med røde søblade en blå
guldbevæbnet, oprejst sø-løve med rød tunge.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som skjoldfigur er valgt en heraldisk sø-løve, en løve med fiskehale, som i tegning 
og tinkturer er baseret på våbendyret i det danske rigsvåben. Sø-løven står som 
symbol for flådens mandskab og søbladene for havene omkring Danmark.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning 
af Chefen for Søværnet og godkendt af H.M. Kongen den 28. juni 1967.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS GRUNDSKOLE
Blasonering
I guld felt strøet med røde søblade en blå guldbevæbnet, oprejst søløve med rød 
tunge. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering 
Som skjoldfigur for SES er valgt en heraldisk søløve, som i tegning og tinkturer er 
baseret på våbendyret i det danske rigsvåben. Søløven står som symbol for flådens 
mandskab og søbladene for havene omkring Danmark. 

Eksercerskolens våben er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på 
foranledning af Chefen for Søværnet. Godkendt af H.M. Kongen den 28. juni 1967.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS SERGENT- OG GRUNDSKOLE
Blasonering
I rødt en afrevet guld løve holdende en sølv entrebil.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som skjoldfigur for Søværnets Sergent- og Grundskole, der uddanner såvel ser-
genter som værnepligtige, er valgt en heraldisk løve, der i tegning er baseret på 
våbendyret i det danske rigsvåben. Løven holder en entrebil, et håndvåben, som 
tidligere var snævert forbundet til matroskorpset.
Den røde skjoldfarve er valgt med reference til Søværnets to andre hovedskoler, 
Søværnets Officersskole og Søværnets Specialskole.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H.M Dronningen den 29. juni 2007.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS SERGENT- OG 
RESERVEOFFICERSKOLEN
Blasonering
I guldfelt en oprejst guldbevæbnet blå løve med rød tunge holdende en sabel af sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har til opgave bl.a. at uddanne per-
sonel til officerer og befalingsmænd. Som symbol for kampånd og kampevne har 
man valgt det 4. felt i Tordenskiolds adelsvåben, der viser en kæmpende løve. 
Valget af et felt fra dette våben, beror bl.a. på, at skolen ved våbenets udarbejdelse 
er beliggende i Frederikshavn, hvor tidligere flådebasen Fladstrand lå og udfra 
hvilken Tordenskiold opererede.
Tordenskiolds våben blev ham tildelt 24 februar 1716. Det pågældende felt er i 
adelspatentet beskrevet med følgende ord: »Det fierde og siste Quarteer förer een 
blaa Löve staaendes med en dragen Sabel udi höire Fod«. Den gengivne løve er 
blå på guld felt, ligesom de tre løver i Danmarks våben.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H. M. Dronning Ingrid den 19. maj 1976.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS KONSTABELSKOLE
Blasonering
I guld felt en afrevet blå guldbevæbnet løve med rød tunge holdende en entrebil 
med rødt skaft og blad af sølv.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som skjoldfigur for Søværnets Konstabelskole, der blandt andet har til opgave 
at uddanne frivilligt, menigt personel til diverse uddannelses-retninger, er valgt 
en heraldisk løve - i lighed med Søværnets øvrige hovedskoler - der i tegning er 
baseret på våbendyret i det danske rigsvåben. Løven holder en entrebil, et hånd-
våben der tidligere var snævert forbundet til matroskorpset.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 19. december 1979.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS TEKNIKSKOLE

Blasonering
I blåt felt en trebladet skibsskrue anbragt 2-1, hvorover to bølgelinier, alt i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibsskruen symboliserer sømilitær teknik. De to bølgelinier er fællesmærke for 
Søværnets Specialskoler.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  Søværnets 
Operative Kommando og  godkendt af H. M. Dronningen den 16. september 1996.

SKOLER OG KURSER
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TAKTIK- OG V≈BENSKOLEN

S ÿ V ∆ R N E T ST A K T IK   O G    V ≈ B E N S K O L E

TVS

Blasonering:

Motivering:

I rˉdt felt krydslagt en skibshuggert med sˉlv blad og 
guld skÊ
fte og en lynild i guld, hvorover to bˉlgelinier i sˉlv.
Skjoldet hviler pÂ et anker, hvorover en kongekrone.

Skibshuggerten og lynilden symboliserer henholdsvis 
vÂbensystemerne og det taktiske 
overraskelsesmoment. �e korslagte symboler af�

spejler samtidig skolens dobbeltfunktion som �aktik� og �Âbenskole. �e to 
bˉlgelinier er fÊllesmÊrke for SˉvÊrnets Spe�ialskoler.

�ÂbenmÊrket for SˉvÊrnets �aktik� og �Âbenskole er udarbejdet af 
SˉvÊrnets �eraldisk �rbejdsgruppe pÂ foranledning af �hefen for 
SˉvÊrnets �perative �ommando.

�odkendt af �.�. �ronningen den  ���������

SøVæRNETS TAKTIK- OG VÅBENSKOLE
Blasonering
I rødt felt krydslagt en skibshuggert med sølv blad og guld skæfte og en lynild i 
guld, hvorover to bølgelinier i sølv. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibshuggerten og lynilden symboliserer henholdsvis våbensystemerne og det 
taktiske overraskelsesmoment. De korslagte symboler afspejler samtidig skolens 
dobbeltfunktion som Taktik- og Våbenskole. De to bølgelinier er fællesmærke for 
Søværnets Specialskoler.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 1. maj 1998.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS SPECIALOFFICERSKOLE
Blasonering
I et blåt felt et pælvis stillet guld anker hvorom en bred guld ring. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Ankeret med ringen er valgt som symbol på kredsen af Søværnets Specialofficers-
skoles mangeartede uddannelsesretninger. 

Udarbejdet af Søværnets heraldiske Arbejdsgruppe på 
foranledning af Søværnskommandoen 

og godkendt af H. M. Kongen den 11. november 1965.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS SPECIALSKOLE
Blasonering
I et rødt skjold delt ved to bølgelinier i sølv, foroven en skibshuggert krydsende et 
lyn, forneden en firbladet skibsskrue, alt i guld.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Søværnets Specialskole er en sammenlægning af Søværnets Taktik- og Våben-
skole og Søværnets Teknikskole. Skibshuggerten, der krydser et lyn, hentyder 
til våben og elektronik, de to elementer i moderne krigsførelse, var Taktik- og 
Våbenskolens våben. Den firbladet ski bsskrue var Søværnets Teknikskoles våben 
og hentyder til skibenes maskineri.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Udvalg på foranledning af Søværnets Operative 
Kommando og godkendt af Dronningen den 27. maj 2005.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS HAVARISKOLE
Blasonering
I blåt felt en af en forneden ved et bølgesnit foroven ved et flammesnit dannet, 
lavt anbragt guldbjælke, opstigende, forfra set sølv rovfugl med udbredte vinger 
og sidevendt hoved. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Søværnets Havariskoles formål er uddannelse i havaribekæmpelse. Som symbol 
på denne virksomhed er valgt et klassisk symbol på overlevelse, Fugl Phønix, som 
genopstår af ilden. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 1. december 1976.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS HAVARIKURSUS
Blasonering
I blåt en fra en forneden ved bølgesnit og foroven ved flammesnit dannet sænket 
guld bjælke opvoksende sølv rovfugl med udbredte vinger hvorover to sølv bølger.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Søværnets Havarikursus’ formål er uddannelse i havaribekæmpelse. Som symbol 
på denne virksomhed er valgt et klassisk symbol på overlevelse, fugl Fønix, som 
genopstår af ilden. De to bølger i sølv er fællesmærke for Søværnet Specialskole 
og underlagte kurser.

Skjoldet blev oprindeligt udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på 
foranledning af Chefen for Søværnet. Godkendt af

 H. M. Dronningen den 1. december 1976.
Skjoldet er af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe modificeret med bølgelinier efter 

oprettelsen af Søværnets Specialskole 2005 og godkendt 8. marts 2006.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS DYKKERKURSUS
Blasonering
I blåt en guld dykkerhjelm hvorover to sølv bølger.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Dykkerhjelmen symboliserer uddannelsesaktiviteten, der omfatter dykkeruddan-
nelsen af såvel søværnets egne dykkere, som civile erhvervsdykkere. De to bølger i 
sølv er fællesmærke for Søværnets Specialskole og underlagte kurser.

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Chefen for Søværnets Operative Kommando.

Godkendt af H.M. Dronningen den 8. Marts 2006.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS  VÅBENKURSUS
Blasonering
I blåt en pælvis stillet opadvendt guld harpun, hvorpå er lagt en guld pil krydslagt 
med en guld kanon, hvorover to sølv bølger.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Pil, harpun og kanon symboliserer de tre våbenarter, missil-, undervandsvåben 
og artilleri, der uddannes i ved Søværnets Våbenkursus. De to bølger i sølv er 
fælles mærke for Søværnets Specialskole og underlagte kurser.

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Chefen for Søværnts Operative Kommando.

Godkendt af H.M. Dronningen den 8. Marts 2006.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS TAKTIKKURSUS
Blasonering
I blåt et sølv edderkoppespind, omgivet af en guld kompasrose med sort stregind-
deling og besat med fire guld lyn hvorover to sølv bølger.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
I skjoldet for Taktisk Kursus indgår søtaktikkens hovedhjælpemidler: det taktiske 
net, der anvendes i forbindelse med plotning og positionering, og som har form af 
et edderkoppespind, og et kompas, gengivet i form af dets streginddeling, de fire 
lyn symboliserer den taktiske kommunikation, som i den moderne søkrigsførelse 
får stadig stigende betydning. De to bølger i sølv er fællesmærke for Søværnets 
Specialskole med underlagte kurser.

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Chefen for Søværnets Operative Kommando.

Godkendt af H.M. Dronningen den 8. Marts 2006.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS TEKNIKKURSUS
Blasonering
I blåt under to sølv bølger en firbladet guld skibsskrue, hvorpå er lagt en af en sort 
ring omgivet guld besant tværdelt af en sort streng, hvorpå er lagt en svævende 
sort zig-zag-bjælke.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Skibsskruen symboliserer undervisningen i skibsmotorlære og skibsfremdriv-
ning, medens det oscilloskoplignende midterfelt symboliserer undervisningen i 
elektronik og våbenteknik, alle tre uddannelsesretninger er nu, efter oprettelsen af 
Søværnets Specialskole, samlet på Søværnets Teknikkursus. De to bølger i sølv er 
fællesmærke for Søværnets Specialskole og underlagte kurser.

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning 
Chefen for Søværnets Operative Kommando.

Godkendt af H.M. Dronningen den 8. Marts 2006.

SKOLER OG KURSER
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SøVæRNETS FRøMANDSKORPS
Blasonering
I skjold delt i blåt og rødt en pælvis stillet frømandskniv med sølv blad og guld 
skæfte. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som skjoldfigur for Frømandskorpset er valgt den særlige frømandskniv. Motivet 
bygger på et tidligere anvendt mærke anvendt af Søværnets frømænd.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Søværnets Operative Kommando og godkendt
af  H. M. Dronningen den 27. september 1994. 

Oprindeligt godkendt af Inspektøren for Søværnet som
 særligt mærke den 19. april 1982.

særLIge tjeNester

FRÿMANDSKORPSET

F R ÿ M A N D S K O R P S E T

Blasonering:

Motivering:

I skjold delt i blÂt og rˉdt en pÊlvis stillet 
frˉmandskniv med sˉlv blad og guld skÊfte.
Skjoldet hviler pÂ et anker hvorover en kongekrone.

Udarbejdelsen af et specielt mÊrke til en enhed, der 
allerede er dÊkket af en anden myndighed, her 
UndervandsbÂdseskadren, skyldes det specielle 
forhold at Frˉmandskorpset oftest optrÊder uden for 
UndervandsbÂds-eskadrens regi og som oftest alene, 
som Frˉmandskorps.

MÊrket for SˉvÊrnets Frˉmandskorps er udarbejdet af SˉvÊrnets 
heraldiske Arbejdsgruppe pÂ foranledning af Chefen for SˉvÊrnet og 
godkendt af

Chefen for SˉvÊrnet den 19. april 1982.
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SøVæRNETS MINøRTJENESTE
Blasonering
I guld en sort bombe med røde flammer, i et rødt skjoldhoved en sølv frømandskniv.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Den eksploderende bombe symboliserer Minør-tjenestens virke med uskadelig-
gørelse af ammunition. Den vandret liggende frømandskniv symboliserer, at 
Søværnets Minørtjeneste er direkte underlagt Frømandskorpset.

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Chefen for Søværnets Operative Kommando.

Godkendt af H.M. Dronningen den 8. Marts 2006.

SæRLIGE TJENESTER
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SøVæRNETS MILITæRPOLITI
Blasonering
I blåt to krydsede guldpistoler. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Pistolerne hentyder til Militærpolitiets bevæbning med håndvåben. De krydsede 
guldpistoler har tidligere været benyttet som mærke for militærpoliti og gendar-
meri korps. 

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe
 på foranledning af Chefen for Søværnets Operative Kommando og

godkendt af H.M. Dronningen den 6. maj 2008.

SæRLIGE TJENESTER
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SøVæRNETS TAMBURKORPS
Blasonering
I rødt en guld lyre. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Lyren er traditionelt symbol for et musikkorps. 

Skjoldet er udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Chefen for Søværnts Operative Kommando.

Godkendt af H.M. Dronningen den 8. Marts 2006.

SæRLIGE TJENESTER
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SIRIUS
Blasonering
I rødt en seksoddet sølv stjerne belagt med et afrevet sort hundehoved. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Sirius, hundestjernen, er sammen med et sort hoved af en grønlandsk slædehund 
valgt som symbol på slædepatruljen Sirius’ virke i Nordøstgrønland. Udarbejdet 
på grundlag af tidligere benyttet mærke. 

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af  Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H. M. Dronningen den 20. juli 1998.

SæRLIGE TJENESTER

SIRIUS

S IR IU S

Blasonering:

Mo�i�ering:

I rˉdt en seksoddet sˉlv stjerne belagt med et afrevet 
sort ��nde�oved�
�kjoldet �v�ler �� et anker� �vorover en kongekrone�

��r��s� ��ndestjernen� er sammen med et sort �oved 
af en grˉnlandsk sl�de��nd valgt som s�mbol �� 
sl�de�atr�ljen ��r��s v�rke � �ordˉstgrˉnland�

��benm�rket for sl�de�atr�ljen ��r��s er �darbejdet 
af �ˉv�rnets �erald�sk �rbejdsgr���e �� 

foranledn�ng af ��efen for �ˉv�rnets ��erat�ve �ommando�

�odkendt af ���� �ronn�ngen den �� j�l� �����
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MOBA (Motortorpedobådenes MObile BAse)

Blasonering
I rødt felt et halvt hjul i sølv fra hvis overside udgår flammer og lynild i guld.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Våbnet for torpedobådenes landbaserede base, MOBA, er sammensat af hjulet, 
som symbol for mobiliteten, og lynild og flammer som symbol for tilknytningen 
til torpedobådseskadren.

Udarbejdet af Søværnets Heraldisk Arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for 
Søværnet og godkendt af H.M. Dronningen den 3. maj 1978.

LogIstIk eNHeder

MOBA

M  O B A

�O����OB�������MOB����BA��

Blasonering:

Motivering:

I rˉdt felt et halvt hjul i sˉlv fra hvis overside udgÂr 
flammer og lynild i guld.
Skjoldet hviler pÂ et anker, hvorover en kongekrone.

VÂbnet for torpedobÂdenes landbaserede base, 
MOBA, er sammensat af hjulet som symbol for 
mobiliteten og lynild og flammer som symbol for 
tilknytningen til torpedobÂdseskadren.

MOBA's vÂbenskjold er udarbejdet af SˉvÊrnets Heraldisk Arbejdsgruppe 
(SHAG) pÂ foranledning af Chefen for SˉvÊrnet og godkendt af

H.M. Dronningen den 3 maj 1978.
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MOVA(Motortopedobådenes MObile Vedligeholdelses Afdeling)
senere ændret til MLOG (Torpedobådseskadrens MObile LOgistic)

Blasonering
I blåt felt et halvt hjul i sølv herover en tværlagt hammer i guld. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Våbenet for torpedobådenes landbaserede mobile logistikafdeling er sammensat 
af hjulet og hammeren som symbol for mobilitet og håndværksmæssig vedlige-
holdelseskvalitet.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H.M. Dronningen den 25. marts 1992.

SæRLIGE TJENESTER

MOVA

M  O V A

Blasonering

Motivering:

:
I blåt felt et halvt hjul i sølv herover en tværlagt 
hammer i guld.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Våbenet for torpedobådenes landbaserede mobile 
vedligeholdelses afdeling er sammensat af hjulet og 
hammeren som symbol for mobilitet og 
håndværksmæssig vedligeholdelses kvalitet.

MOVA´s våbenskjold er udarbejdet af
 Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe.

Approberet af H.M. Dronning Margrete
Amalienborg 25. Marts 1992
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SøOPMÅLINGEN
Blasonering
I blåt felt en på en opvoksende sølv mast anbragt kugle med 9 synlige, fra top til 
bund gående, striber af vekselvis sølv og rødt, ledsaget foroven af 2 seksoddede 
sølv stjerner. 
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering
Som våbenfigur er valgt en forenklet såkaldt opmålingskugle, der tidligere på 
opmålingsskibets mastetop anvendtes ved søopmåling, og stjerner ved hvilken 
pladsbestemmelse foretages.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning
af Inspektøren for Søværnet. 

og godkendt af H. M. Dronningen den 21. december 1983.

HjæLPetjeNester

SÿOPM≈LINGEN

S ÿ O P M ≈ L IN G E N

Blasonering:

Motivering:

I blÂt felt en pÂ en opvoksende sˉlv mast anbragt 
kugle med 9 synlige, fra top til bund gÂende, striber af 
vekselvis sˉlv og rˉdt, ledsaget foroven af 2 seks-
oddede sˉlv stjerner.
Skjoldet hviler pÂ et anker hvorover en kongekrone.

Som vÂbenfigur er valgt en forenklet sÂkaldt 
opmÂlingskugle, der tidligere pÂ opmÂlingsskibets 
mastetop anvendtes ved sˉopmÂling, og stjerner ved 
hvilken pladsbestemmelse foretages.

SˉopmÂlingens vÂbenskjold er udarbejdet af SˉvÊrnets heraldiske 
Arbejdsgruppe pÂ foranledning af Inspektˉren for SˉvÊrnet.

�

H.M. Dronningen den 21 december 1983.
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VESSEL TRAFFIC SYSTEM (VTS) STOREBæLT
Blasonering
I blåt felt et sparresnit hvorover to seksoddede stjerner, alt i sølv,
i sparresnit en kompaslilje i blåt. 
Skjoldet hviler på et anker  hvorover en kongekrone.

Motivering
Sparesnittet og kompasliljen har fra ældre tid været anvendt som symbol på 
sikker navigering. Dette sammen med de to stjerner, der ligeledes er navigatoriske 
symboler, hentyder til Vessel Traffic System, Store Bælts (VTS Store Bælt) opgave, 
som er at lede skibstrafikken sikkert igennem Store Bælt.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Søværnets 
Operative Kommando og godkendt af H.M. Dronningen den 2. oktober 1995.

SæRLIGE TJENESTER
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REDNINGSVæSENET
Blasonering
I guld felt en stavnvendt rød kystredningsbåd med sidefender i naturlige farver. I 
rødt skjoldhoved en sølv brandpil med guld flamme. 
Skjoldet hviler på et hvidt bjærgemærs med fire røde sejldugsbånd der holder 
linen. De tre øverste felter af bjærgemærset bærer teksten Dansk Rednings Væsen. 
Over kompositionen svæver en kongekrone.

Motivering
Som symbol for Redningsvæsenets virksomhed til gavn for søfarten er valgt 
kystredningsbåden og redningsraketten vist ved en brandpil. 
Skjoldet er lagt på det kronede bjærgemærs, som tidligere indgik i et mærke for 
Redningsvæsenet.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe. 
Godkendt af H.M. Kongen den 28. juni 1967.

SæRLIGE TJENESTER

D
AN

SK

REDNINGS

VÆ
S

EN
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FYRVæSENET
Blasonering
I et ovalt rødt skjold, kantet af et kabelslået guld tov et guld kulfyr
Skjoldet hviler på anker hvorover en kongekrone.
 
Motivering
Skjoldfi guren er en stilisering af kulbækkenfyret på Halskov Fyr, fra Fyrvæsenets 
ældste tid.
 

Våbnet udarbejdet af Søværnets Heraldiske Udvalg i forbindelse med Fyrvæsenets 
400 års jubilæum den 8. juni 1960, og blev ikke forelagt til godkendelse.

SæRLIGE TJENESTER
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MARINEUDKIGSSTATION HELLEBæK
Blasonering
I blåt en fl yvende sølv isfugl med hoved og ben rettet nedad over to sølv bølger.
Skjoldet hviler på et anker  hvorover en kongekrone.

Motivering
En kampberedt isfugl, idet den spotter sit bytte, symboliserer marinestationernes 
opgaver, som er årvågenhed og forsvarsberedskab De to bølger er udtryk for Store 
Bælt og øresund, der er marineudkigsstationernes arbejdsområder.

Skjoldet er udarbejdet på foranledning af Chefen for Søværnets Operative 
Kommando og godkendt af H.M.Dronningen den 10. februar 2010. 

MarINeudkIgsstatIoNer
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MARINEUDKIGSSTATION FøLLESBJERG
Blasonering
I blåt en fl yvende guld isfugl med hoved og ben rettet nedad over to guld bølger.
Skjoldet hviler på et anker  hvorover en kongekrone.

Motivering
En kampberedt isfugl, idet den spotter sit bytte, symboliserer marinestationernes 
opgaver, som er årvågenhed og forsvarsberedskab. De to bølger er udtryk for 
Store Bælt og øresund, der er marineudkigsstationernes arbejdsområder.

Skjoldet er udarbejdet på foranledning af Chefen for Søværnets Operative 
Kommando og godkendt af H.M.Dronningen den 10. februar 2010.  

MARINEUDKIGSSTATIONER



271MarINeHjeMMeværNet
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Alle våbenskjolde er godkendt af H.M. Dronningen den 17. 
Marts 2004 dog er HVF 128 Århus godkendt 10. Februar 2010.

MARINEHJEMMVæRNET
MARINEHJEMMEVæRNSDISTRIKT 1
MARINEHJEMMEVæRNSDISTRIKT 2
MARINEHJEMMEVæRNSSKOLEN SLIPSHAVN
MARINEHJEMMEVæRNETS MUSIK- og 
TAMBURKORPS

MARINEHJEMMEVÆRNSFLOTILLER
HVF 111 Skagen
HVF 112 Frederikshavn
HVF 113 Hirtshals
HVF 114 Aalborg – Hals
HVF 115 Vendsyssel
HVF 120 Stabshalvflotille Aarhus
HVF 121 Hanstholm
HVF 122 Thyborøn
HVF 123 Randers-Grenå (Djursland)
HVF 124 Aarhus
HVF 125 Aarhus Havn 
HVF 126 Hvide Sanne - Ringkøbing
HVF 128 Århus  

MARINEHJEMMEVæRNET

HVF 131 Esbjerg
HVF 132 Horsens
HVF 133 Juelsminde-Vejle
HVF 134 Fredericia
HVF 135 Kolding
HVF 136 Sønderborg
HVF 137 Aabenraa
HVF 241 Odense-Kerteminde
HVF 242 Nyborg
HVF 243 Fåborg
HVF 244 Svendborg
HVF 245 ærø
HVF 246 Nordvestfyn
HVF 250 Stabshalvflotille Ringsted
HVF 251 Kalundborg
HVF 252 Korsør
HVF 253 Næstved
HVF 254 Fakse Bugt
HVF 282 Vordingborg
HVF 283 Nakskov
HVF 284 Falster

FORTEGNELSE MARINEHJEMMEVæRNET
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HVF 361 Hundested
HVF 362 Helsingør
HVF 363 Skovshoved
HVF 364 Københavns red
HVF 365 Holmen
HVF 366 Københavns havn
HVF 367 Dragør
HVF 368 Køge
HVF 369 Holmen
HVF 471 Bornholm - Rønne

BEVOGTNINGS- OG NÆRFORSVARSFLOTILLER
HVF 116 BON Flådestation Frederikshavn
HVF 125 BON Søværnets Operative Kommando
HVF 127 BON Minedepot Dråby
HVF 138 BON MLOG
HVF 200 BON MOBA
HVF 201 BON Flådestation Korsør
HVF 202 BON HDP Kongsøre
HVF 203 BON HDP BOS

FORTEGNELSE MARINEHJEMMEVæRNET
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MARINEHJEMMEVæRNET
Blasonering
I guld et sort drageskib med hejst sejl foroven ledsaget af to sorte bavne med røde 
fl ammer. 
Skjoldet hviler på et anker, hvorover en kongekrone omgivet af et marineblåt guld 
kantet bånd hvori i guldskrift  navnet Marinehjemmeværnet.

Motivering 
De brændende bavne er valgt, fordi alarmering af det våbenføre mandskab, ved 
angreb på hjemlandet i gammel tid, blandt andet skete ved antænding af bavne. 
I forbindelse hermed er drageskibet valgt, for at markere Marinehjemmeværnets 
tilknytning til ældre tiders forsvar. Skjoldet bruges også til Marinehjemme værnets 
distrikt 1 og 2.

Udarbejdet af Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af 
Hjemmeværnet og godkendt 

af H. M. Kongen den 1. februar 1967.

MARINEHJEMMEVæRNET
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MARINEHJEMMEVÆRNSSKOLEN 
SLIPSHAVN

Blasonering: I guld et sort drageskib 
med hejst sejl foroven ledsaget af to 
røde ugler.

Motivering: Drageskibet er valgt for 
at markere Marinehjemmeværnets 
tilknytning til ældre tiders forsvar, 
uglerne står for klogskab og lærdom, alt 
symboliserende uddannelse på Slipshavn.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 100 
MARINEHJEMMEVÆRNETS 
MUSIK- & TAMBURKORPS

Blasonering: I rødt en guld lyre, et 
guld skjoldhoved hvori to sorte bavne 
med røde fl ammer.

Motivering: Lyren symboliserer 
musikkorpsets virke, og bavnene 
tilknytningen til Marinehjemmeværnet.

Alle Marinehjemmeværnets våben-
skjolde hviler på et anker hvorover en 
kongekrone omgivet af et marineblåt 
guld kantet bånd hvori i guldskrift  
navnet Marinehjemmeværnet.

MHS SLIPSHAVN HVF 100 MUSIK- & TAMBOURKORPS

MARINEHJEMMEVæRNET
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 111 
SKAGEN

Blasonering: I sølv en rød vikinge-
skibs stævn set forfra.

Motivering: Vikingeskibsstævnen 
symboliserer den gamle ledings-
ordning med landet opdelt i skipæn, 
som på  kongens bud lokalt skulle stille 
skibe og besætning til rådighed, hvis 
landet blev truet.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 112 
FREDERIKSHAVN

Blasonering: I blåt et rundt sølv 
fæstningstårn over en guld bølge.

Motivering: Fæstningstårnet 
henviser til det såkaldte krudttårn 
i Frederikshavn, der er flotillens 
hjemsted. Bølgen symboliserer 
Kattegat, der er flotillens 
operationsområde.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 113 
HIRTSHALS

Blasonering: Sinister skrådelt af sølv 
hvori en blå rorspade og af blåt hvori 
en seksoddet sølv stjerne.

Motivering: Våbnets maritime 
symboler, rorspade, der symboliserer 
sejlads, og stjerne, der symboliserer 
navigation, er inspireret af Hirtshals 
Kommunes våben.

HVF 111 SKAGEN HVF 112 FREDERIKSHAVN

MARINEHJEMMEVæRNET
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 114 
ÅLBORG – HALS

Blasonering: Delt af rødt og sølv ved 
et dextervendt bjælkesnit.

Motivering: Symbolet, der er stærkt 
nationalt præget, dækker samtidig 
HVF geografiske arbejdsområde, idet 
sølvbjælken angiver Limfjordens udløb 
i Kattegat. De røde flader symboliserer 
det danske land.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE115 
VENDSySSEL

Blasonering: Sinister skrådelt af sølv hvori 
en blå lilje og af blåt hvori tre sinister skrå-
bjælkevis stillede seksoddede sølv stjerner. 

Motivering: Kompasroseliljen hen tyder 
til flotillens maritime virk somhed. 
De tre stjerner symboliserer de tre 
byer hvorfra flotillen oprindelig havde 
operationsområde.

STABSHALVFLOTILLE 120 
AARHUS

Blasonering: I sølv en rød sparresnit.

Motivering: Det røde sparrefelt og 
sølvfelterne symboliserer henholdsvis 
Jylland, Nordsøen og Kattegat, som er 
flotillens operationsområde.

HVF 115 VENDSYSSEL HVF 120 STABSHALVFLOTILLE
AARHUS
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 121 
HANSTHOLM

Blasonering: Ved et nedadvendt 
sparresnit delt af grønt hvori et sølv 
fyrtårn med guld fyr og af sølv.

Motivering: Det grønne sparrefelt med 
fyret symboliserer Hanstholm, der 
stikker ud i Nordsøen.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 122 
THyBORØN

Blasonering: I blåt hvori øverst et guld 
oksehoved, to indadbuede flanker i 
guld.

Motivering: Det blå felt symboliserer 
Thyborøn kanal, oksehovedet ind-
sejlingen hertil og de to guldflanker 
henholdsvis Thyborøn- og Aggertange.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 123 
RANDERS-GRENÅ (DJURSLAND)

Blasonering: I sølv en blå fiskekrog 
ledsaget foroven af to sorte bavne med 
røde flammer og forneden af en rød 
springende laks.

Motivering: Bavnerne symboliserer til-
hørsforholdet til Marine hjemmeværnet. 
Krogen og laksen symboliserer hen holds-
vis fiskeri byen Grenå og laksestaden 
Randers.

HVF 122 THYBORØN HVF 123 DJURSLAND
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 124 
AARHUS

Blasonering: I sølv en blå bjælke 
 ledsaget foroven af to krydslagte, røde 
strids økser og forneden af et rødt 
ankerkors.

Motivering: Stridsøkserne og anker-
kors henviser til Aarhus som gammel 
vikinge- og domkirkeby. Bjælken sym-
boliserer Aarhus å, som deler byen i to.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 125 
AARHUS HAVN

Blasonering: Tværdelt af grønt og sølv, 
i 1. felt to krydslagte guld kanoner og i 
2. felt et sort anker.

Motivering: De korslagte kanoner 
symboliserer evnen til at forsvare sig 
selv og støtte anløbende enheder.
Ankeret i sølv felt symboliserer, at 
flotillen er en sejlende enhed med 
tilknytning til Aarhus havn og red. 

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 126 
HVIDE SANDE – RINGKØBING

Blasonering: I guld en sort anduvnings-
båke stående på en grøn skjoldfod.

Motivering: Anduvningsbåken er 
Hvide Sandes vartegn og symboliserer 
således flotillens operationsområde.

HVF 124 AARHUS HVF 126 HVIDE SANDE
 - RINGKØBNING
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 128

Blasonering: I rødt en ottearmet guld 
blæksprutte med blåt ornament. 
Motivering: Den ottearmede blæk-
sprutte,  der er almindelig langs både 
de danske kyster og i det øvrige Europa, 
symboliserer de mangeartede opgaver, 
som flotillen løser for Søværnets Ope-
rative Kommando og Marinehjemme-
værnsdistrikt Vest. Disse myndigheder 
er symboliseret ved den røde farve.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 131 
ESBJERG

Blasonering: Delt af blåt hvori tre 
sølv bølger og af guld hvori et rødt 
vandtårn.

Motivering: Det blå felt med bølger 
symboliserer flotillens operations-
område, Vesterhavet. Vandtårnet, 
som er Esbjergs vartegn, symboliserer 
flotillens tilknytning til denne by.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE  132 
HORSENS

Blasonering: I blåt en sølv havhest.

Motivering: Havhesten symboliserer 
dels flotillens tilknytning til Horsens, 
dels tilknytningen til havet.

MARINEHJEMMEVæRNET
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE  133 
JUELSMINDE - VEJLE

Blasonering: I rødt et afrevet, 
guld bjørnehoved over en guld 
tovværksknude.

Motivering: Bjørnehovedet og 
tovværksknuden symboliserer dels 
Bjørneknude Rev ved indsejlingen til 
Vejle, dels styrke og sammenhold.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 134 
FREDERICIA

Blasonering: I blåt en heraldisk guld-
bevæbnet, sølv sø-løve med rød tunge 
holdende en sølv trefork over en sølv 
bølge.

Motivering: HVF placering Fredericia 
ved Lille Bælt er symboliseret ved en sølv-
bølgelinie. En heraldisk sø-løve og en tre-
fork er valgt som pendant til hen holdsvis 
løve og sværd i Fredericias byvåben.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 135 
KOLDING

Blasonering: I grøn en sølvpæl belagt 
med et sort øst-sømærke.

Motivering: Mærket symboliserer Lille 
Bælt imellem det grønne land med 
flotillens gamle mærke Flækøjekosten.

HVF 135 KOLDING
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 136 
SØNDERBORG

Blasonering: I blåt en sølv mølle over 
to sølv bølger.

Motivering: HVF beliggenhed på 
Als er symboliseret ved to bølge-
linier: Alssund og Lille Bælt samt 
Dybbøl Mølle, som tydeligt ses ved 
indsejlingen til Sønderborg. 

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 137 
AABENRAA

Blasonering: I blåt tre skråbjælkevis 
stillede guld kugler over en guld bølge 
inden for en indre bort i form af en 
guld tovsnoning. 
Motivering: De tre kanonkugler sym-
boliserer flotillens overvågenhed og 
forsvarsvilje; de symboliserer endvidere 
de søfarendes skytsengel Skt. Nicolai, der 
også har tilknytning til Aabenraa. Bølgen 
symboliserer flotillens operationsområde.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 241 
ODENSE – KERTEMINDE

Blasonering: Delt af rødt hvori et guld 
lyn og af guld hvori en rød søkikkert.

Motivering: Søkikkerten og lynet 
symboliserer hjemmeværnets 
hovedopgave »at observere og melde«.

HVF 137 AABENRAA HVF 241 ODENSE-KERTEMINDE

MARINEHJEMMEVæRNET



283

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 242 
NyBORG

Blasonering: I blåt en ovenfra set sølv 
skanse, et sølv skjoldhoved hvori en 
rød kanon.

Motivering: Skjoldfeltets farve sym-
boliserer Store Bælt, og skansen og 
kanonen symboliserer fortifikationen 
Slipshavn, hvor flotillens kommando-
station er beliggende.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 243 
FAABORG

Blasonering: I sølv en grøn skråbjælke 
ledsaget dexter af en rød lilje og 
sinister af et rødt klokketårn.

Motivering: Det grønne bånd sym-
boliserer Fyn, klokketårnet Faaborg 
by og liljen tilhørsforholdet til 
Hjemmeværnsregion IV.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 244 
SVENDBORG

Blasonering: Tværdelt af guld og rødt 
ved et pælesnit med tre opstående pæle.

Motivering: De tre søjler symboliserer 
de tre broer beliggende i HVF opera-
tions-område: Svendborg sunds broen, 
Lange lands broen og Siøsundbroen.

HVF 242 ØSTFYN HVF 243 FÅBORG HVF 244 SVENDBORG
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 245 
ÆRØ

Blasonering: I sølv en blå strøm led-
saget foroven af to grønne ahorn blade 
og forneden af en blå kogge.

Motivering: Ahornbladene refererer 
dels til en fortolkning af øens navn, 
dels ærøskøbings våben. Koggen 
refererer til Marstals våben. Den 
viste heraldiske strøm symboliserer 
flotillens operationsområde.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 246 
NORDVESTFyN

Blasonering: I sølv et nedadvendt, blåt 
gaffelkors ledsaget af tre femoddede 
blå stjerner.

Motivering: De 3 stjerner symboliserer 
byerne Assens, Middelfart og Bogense.

STABSHALVFLOTILLE 250 
RINGSTED

Blasonering: I grønt en guld trefork, 
hvorpå er lagt en sølv strøm.

Motivering: Treforken sym boliserer 
tilknytningen til Marine hjemme-
værnet og bølgelinien symboliserer 
Store Bælt, der deler flotillens område. 
Den grønne bundfarve viser, at halv-
flotillen er landbaseret.

HVF 245 ÆRØ HVF 246 NORDVESTFYN HVF 250 STABSHALVFLOTILLE
RINGSTED
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 251 
KALUNDBORG

Blasonering: I blåt en syvoddet, sølv 
stjerne, en tindet, guld skjoldfod.

Motivering: Skjoldets hovedfelt viser 
Hvideslægtens våben, der blev anvendt 
af Esbern Snare, grundlæggeren af 
Kalundborg, og den tindede mur 
symboliserer kongeborgen ud mod 
Kalundborg Fjord.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 252 
KORSØR

Blasonering: Delt af blåt hvori en 
guld kompasrose og af guld hvori et 
svævende blåt mantuakors.

Motivering: Kompasrosen sym bo li-
serer flotillens operations område Store 
Bælt fra nord til syd, og mantuakorset 
symboliserer Korsør.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 253 
NÆSTVED

Blasonering: I rødt en heraldisk guld 
sø-hest.

Motivering: Sø-hesten symboliserer 
flotillens tilknytning til Næstved, 
Marinehjemmeværnet i rytterbyen.

HVF 251 KALUNDBORG HVF 252 KORSØR HVF 253 NÆSTVED
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 254 
FAKSE BUGT

Blasonering: I sølv et rødt hestehoved, 
en bølget, blå skjoldfod.

Motivering: Den blå skjoldfod sym-
bo liserer flotillens operations område 
østersøen og hestehovedet sym bo-
liserer tilknytningen til Fakse, idet 
Fakse er det oldnordiske ord for 
flyvende man.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 282 
VORDINGBORG

Blasonering: I guld et sort drageskib med 
hejst sejl foroven ledsaget af tre jævn sides 
stil lede røde krenelerede tårne.

Motivering: De røde tårne symbo-
liserer de tre gamle havne købsteder: 
Stege, Stubbekøbing og Vordingborg, 
der har tilknytning til flotillens 
operationsområde. Drageskibet er 
Marinehjemmeværnets symbol.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 283 
NAKSKOV

Blasonering: Delt af blåt og sølv, et 
kreneleret tårn i modsatte tinkturer.

Motivering: Fæstningstårnet symbo-
liserer flådebasen og Danmarks første 
orlogsværft Engelsborg fra år 1508 på 
Slotsø i Nakskov Fjord.

HVF 254 FAKSE BUGT HVF 282 VORDINGBORG HVF 283 NAKSKOV
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 284 
FALSTER

Blasonering: Skrådelt af grønt hvori en 
seksoddet sølv stjerne og af sølv hvori 
en rød midtfarvandspullert.

Motivering: Sølvstjernen i det grønne 
felt symboliserer Falster med Gedser 
Fyr, den røde midtfarvandspullert 
symboliserer østersøen med 
farvandsområdet Kadetrenden.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 361 
 HUNDESTED

Blasonering: I blåt en dexter seks oddet 
guld stjerne og sinister en guld krone 
adskilt af en dexter guld skråbjælke, 
hvorpå er lagt to smalle blå skråbjælker.
Motivering: Den tredelte skråbjælke på 
blå bund symboliserer flotillens tre far vands -
om råder: Kattegat, Isefjord og Ros kilde 
Fjord. Kronen symboliserer Halsnæs, 
hvor der tidligere lå en kongsgård, og 
stjernen symboliserer Spodsbjerg Fyr.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 362 
HELSINGØR

Blasonering: I guld en gående rød grif 
over to blå bølger, et blåt skjoldhoved 
hvori en guld middelalderkrone.

Motivering: Bølgelinierne symbo liserer 
flotillens farvands område. Griffen og 
middelalderkongekronen symboliserer 
Erik af Pommern, der opførte middelal-
derfæstningen Krogen, forgængeren til 
Kronborg, som flotillen er placeret ved.

HVF 284 FALSTER HVF 361 HUNDESTED HVF 362 HELSINGØR
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 363 
SKOVSHOVED

Blasonering: I blåt et guld anker over 
en sølv bølge.

Motivering: Ankeret symboliserer 
det tidligere flotillemærke givet 
af Arveprins Knud. Bølge linien 
symboliserer flotillens operations-
område Sundet.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 364
KØBENHAVNS RED

Blasonering: I blåt et sølv ørnehoved 
over tre sølv bølger.

Motivering: ørnehovedet er et 
symbol på årvågenhed og refererer 
til flotilllens hovedopgave »at 
overvåge«. De tre bølger symboliserer 
henholdsvis øresund, Københavns 
Red og Københavns havn, som er 
flotillens operationsområde. 

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 365
HOLMEN

Blasonering: I rødt tre guld kanoner 2, 1. 

Motivering: Skibskanonerne viser 
tilknytningen til Holmen symboliseret 
ved batteriet SIXTUS, opkaldt efter 
Christian den VI, der var af den 
Oldenburgske slægt, hvis farver var gul 
og rød. 

HVF 363 SKOVSHOVED HVF 364 KØBENHAVNS RED
NEDLAGT OKT 2000

HVF 365 HOLMEN
NEDLAGT OKT 2000
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 366 
KØBENHAVNS HAVN

Blasonering: I sølv et sort drageskib 
med hejst sejl, et blåt skjoldhoved 
hvori tre guld kroner.

Motivering: Drageskibet er Marine-
hjemmeværnets symbol. De 3 kroner 
symboliserer fortet Trekroner, som 
tidligere var en hovedhjørnesten i 
Københavns søforsvar.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 367 
DRAGØR

Blasonering: Tværdelt af blåt hvori en 
sølv lanterne med guld lys og af sølv 
hvori en liggende rød kanon.

Motivering: Fyrlanternen symboliserer 
Ndr. Røse Fyr og kanonen Dragør-
fortet, begge beliggende i flotillens 
operationsområde.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 368 
KØGE

Blasonering: I sølv tre blå bølger 
hvorover et blåt øje, en bølget grøn 
skjoldfod.

Motivering: De tre blå bølger og 
den grønne skjoldfod symboliserer 
Køge Bugt og det tilstødende kyst-
område. Flotillens hovedopgave 
farvandsovervågning er symboliseret 
ved et vagtsomt argusøje.

HVF 366 KØBENHAVNS HAVN HVF 367 DRAGØR HVF 368 KØGE
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 369 
HOLMEN

Blasonering: I blåt tre jævnsides stil-
lede guld kanoner over tre sølv bølger.

Motivering: Skibskanonerne viser til-
knytning til Holmen symboliseret ved 
batteriet Sixtus, opkaldt efter Christian 
VI. De tre bølger symbolisere hen-
holdsvis øresund, Københavns Red 
og Københavns Havn, som er flotillens 
arbejdsområde.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 471 
RØNNE

Blasonering: I guld en grøn rude 
belagt med en hornet, guld drage.

Motivering: Ruden symboliserer øen 
Bornholm, og dragen er kendt som det 
militære mærke for Bornholm.

HVF 369 HOLMEN HVF 471 BORNHOLM

MARINEHJEMMEVæRNET



291

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 116 
BON FLS FRH

Blasonering: I blåt et sølv Martello- 
fæstningstårn, et sølv skjold hoved hvori 
to krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Flådestation Frederiks-
havn (FLS FRH), der er symboliseret 
ved byens fæstningstårn, det såkaldte 
Krudttårn.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 125 
BON SOK

Blasonering: I rødt tre guld kanon-
kugler 2,1, et guld skjoldhoved hvori 
to krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Søværnets Operative 
Kommando (SOK), der er symbo-
liseret ved Den danske Løsen på tre 
kanonskud.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 127 
MID DRB

Blasonering: I rødt en forankret guld 
hornmine, et guld skjoldhoved hvori 
to krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Minedepot Dråby (MID 
DRB), der er symboliseret ved den 
forankrede hornmine.

HVF 116 BON FLS FRH HVF 125 BON SOK HVF 127 MID DRB
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 138 
BON MLOG

Blasonering: I blåt en liggende guld 
hammer, et guld skjoldhoved hvori to 
krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning hen-
holdsvis nærforsvar af Den Mobile 
Logistikenhed (MLOG), der er 
symboliseret ved den liggende 
hammer.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 200 
BON MOBA

Blasonering: I rødt et halvt sølv 
vognhjul, et sølv skjoldhoved hvori to 
krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Den Mobile Base.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 201 
BON FLS KOR

Blasonering: I guld et rødt fæstnings-
tårn dexter ledsaget af fire, sinister af 
fem flyvende blå alliker, et rødt skjold-
hoved hvori to krydslagte guld skibs-
huggerter.
Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Flådestation Korsør 
(FLS KOR), der er symboliseret ved 
fæstningstårnet.

HVF 138  BON MLOG
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HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 202 
BON KON

Blasonering: I blåt to krydslagte sølv 
torpedoer, et sølv skjoldhoved hvori to 
krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Torpedostation Kongs-
øre (HDP KON), der er symbo liseret 
ved de to krydslagte torpedoer.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 203 
HDP BOS

Blasonering: I blåt en forankret sølv 
hornmine, et sølv skjoldhoved hvori to 
krydslagte røde skibshuggerter.

Motivering: De to skibshuggerter 
symboliserer bevogtning henholdsvis 
nærforsvar af Minedepot Bøstrup 
(HDP BOS), der er symboliseret ved 
den forankrede hornmine.

HVF 202 HDP KON. HVF 203 HDP BOS
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