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Af Søren Cruys-Bagger fra Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent i Danmarks-Samfundet. Udarbejdet april 2021

En plakat om flagning med Dannebrog
Danmarks-Samfundet har lavet en plakat om korrekt flagning med
Dannebrog. Plakaten er vist på næste side og kan hentes på
hjemmesiden www.danmarks-samfundet.dk
Nationalflagets dimensioner og farve
Dannebrog er et flag med et hvidt kors på højrød bund og skal flages fra en flagstang.
Stutflaget har faste forhold mellem bredde og længde. Farven er dannebrogsrød (pantone
186C). Dannebrog må ikke forsynes med tekst, logo, mærker eller lignende. Der må ikke
skrives på flaget.
Flagstangen
Et dannebrogsflag skal altid være synligt når der flages. En flagstang bør rage et godt stykke
op over husets tag.
Dannebrogsvimpel og dannebrogsstander
En vimpel eller en stander hejses og nedhales som et flag. Vimpel eller stander må være hejst
på flagstangen dag og nat og skal ikke være belyst. Vimpel eller stander hales ned, når
stutflaget skal hejses. Der flages kun med vimpel eller stander fra lodretstående flagstænger.
En vimpel er et langt tilspidset trekantet korsflag i rødt og hvidt. Standeren er en kortere
udgave af vimplen.
Flaghejsning/-nedhaling
Hejsning og nedhaling af flaget skal altid gennemføres i et værdigt og passende tempo. Det
udføres normalt af en person. Ved klargøring, fastgøring og hejsning holdes flaget
sammenfoldet under armen eller over skulderen, indtil det med sikkerhed vil være fri fra
jorden, når det folder sig ud. Flaget bør nedhales, når det blæser mere end 20 meter i
sekundet (hård kuling).
Sammenlægning af Dannebrog
Når flaget er halet ned, lægges det sammen på en sådan måde, at intet af det hvide kors i
dannebrogsflaget er synligt. Flaget skal være tørt inden det lægges sammen.
Flagning på halv stang
At flage på halv stang betyder, at midten af Dannebrog er placeret ca. midt på flagstangen.
Flagning på halv stang sker ved, at flaget først hejses til tops, hvor det forbliver et par
sekunder, hvorefter det hales ned. Når flaget skal nedhales, hejses det først helt til tops, hvor
det forbliver et par sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted. Dannebrogsvimpel og
dannebrogsstander flager ikke på halv stang. Flagning på halv stang i forbindelse med et
dødsfald går forud for flagning på hel stang.
Hvis du vil vide mere læs Sådan bruges Dannebrog 2. udgave 2019.

