
15. juni 2021 blev en minde- 
rig festdag i Hillerød, idet der ikke 
har været fejring af Valdemars-
dag i byen siden 2012. Den loka-
le frivillige forening, Hillerøds Rid-
dere, havde fra morgenstunden 
smykket byen med Dannebrog.  
 
Med et spillende Tambourkorps fra 
Livgarden i spidsen og adskillige fan-
er fra spejdertroppe, foreninger og 
forskellige værn, begav flagmarchen 
sig til Torvet, hvor tamburerne gav en 
minikoncert. 
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Fejringen af Dannebrog er tilbage i Hillerød
 
Flemming Bang, Hillerød. Foto: Ib Ketler

Derefter gav den lokale formand for 
Danmarks-Samfundet information 
om dagens program. En pamflet med 
sange og program blev omdelt. 

I Ydre slotsgård skulle der, eft-
er endnu en velkomst og tale 
for flaget ved byrådsmedlem  
Thomas Elong, overrækkes 3 fan-
er. Den første var ansøgt af 
Hillerøds borgmester Kirsten 
Jensen, til brug i Byrådssalen.  

Yderligere 2 faner til henholdsvis 
Frederiksborg Trop og Grib Skov 
Trop, begge del af De Gule spejdere.  
 
Fejringen afsluttedes med guds-
tjeneste i Frederiksborg Slotskirke 
ved provst Jørgen F. Christensen.  

Allerede dagen inden, om-
deltes programmet og spej-
derne solgte små flag på kort.  
De var populære!
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Mobilepay
Alle beløb tæller 
- både store og små.

 
19229 

Bank overførsel
Du kan foretage en 
bankoverførsel via 
 
Reg.: 2277 
 
Konto: 6449520104

arv & Donation
Ønsker du, at en del 
af din arv skal gå til at 
støtte Danmarks-Sam-
fundet, skal du oprette 
et testatmente.  
 
Du kan også vælge at 
donere et beløb til  
Danmarks-Samfundet.  
 
Beløb til Danmarks 
Samfundet er desværre 
ikke godkendt som 
fradragsberettigede. 
Læs mere på hjemme-
siden.

Festlig flagfest i Odense
Carsten Sørensen, Odense. 

Danmarks-Samfundet Fyn afholdte en 
festlighed på Valdemarsdag den 15. 
juni, hvor Danmarks-Samfundet Fyn 
havde inviteret de foreninger, partier 
og andre som havde søgt om en fane 
eller flag.   

Den store flagfest var aflyst, men 
det blev en hyggelig aften, hvor Ove 
Mortensen i et oplæg fortalte om Dan-
marks-Samfundet.  
 
Efterfølgende blev der uddelt fane til 
Venstres ungdom i Middelfart,  
Helligåndskirken i Fåborg,  

Mads Lerches gruppen samt Bered-
skab Fyn  

Derudover blev der uddelt flag til 
Kølstrup Sogns beboerforening og Sct. 
Georgs Gildernes hus i Odense

Uddelingen blev fortaget af Bestyrel-
sesmedlemmerne Carsten Sørensen 
og Kim Slott. 

Danmarks-Samfundet Fyn vender i 
2022 tilbage til Odense Rådhus med 
en stor flagfest   

Danmarks-Samfundet har fået et nyt 
emblem som supplement til vores 
nuværende medlemsemblem.
Emblemet kan købes af alle, man be-
høver ikke at være medlem. Emblemet 
er inspireret af vort 800 års jubilæum-
semblem, som blev solgt i meget stort 
oplag. 
Pris kr. 30,-   
Læs mere på hjemmesiden.

Webshop
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Flagspot
Nationalt videncenter om Dannebrog ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger 

Må kirker flage med dannebrogsvimpel? 
Eftersom der ikke er nogen flaglov i Danmark, er 
der meget forskellige opfattelser af hvad der er god 
praksis omkring flagning med Dannebrog. Det er 
op til kirken og dermed menighedsrådet at fastlæg-
ge kirkens flagningsbestemmelser. Det betyder, at 
kirken kan fastlægge hvornår kirken vil flage for 
bestemte begivenheder og med hvad. Dermed 
også om der skal flages med dannebrogsvimpel 
eller dannebrogsstander. 
 
Flagning på officielle flagdage – igen 
Justitsministeriet skrev sidste år at fordi en stor 
del af de ansatte i staten er hjemsendt som følge af 
covid-19 fraveg man de almindelige retningslinjer 
for statslige myndigheders pligt til at flage med 
Dan nebrog på de officielle flagdage, så de statslige 
myndigheder alene bør flage, i det omfang myn-
dighederne er beman det med medarbejdere, der 
kan forestå flagning. Ministeriet har nu bestemt at 
statslige myndigheder fremadrettet har pligt til at 
flage med splitflag fra deres bygninger på alle offi-
cielle flagdage. Private er ikke forpligtet til at flage 
på de officielle flagdage. Men de må godt. 
 
Valdemarsdag –  
Danmarks-Samfundet dag fra 1912 
Danmarks-Samfundet blev oprettet i 1908. I løbet 
af sommeren blev der etableret lokalforeninger 
bandt andet i Aarhus og København. Efter opret-
telsen var der behov for flere indtjeningsmulighed-
er, når man skulle støtte det nationale arbejde i 
Danmark, Syd- og Nordslesvig og Grønland. I 1912 
var vi blevet landsdækkende og idéen om en årlig 
landsindsamling på Valdemarsdag den 15. juni op-
stod. Dengang skulle man have kongens tilladelse 
og det fik man. Flaget var et lille stofflag hæftet på 
en messingnål, og det kunne erhverves for nogle 
få ører. Salget gik godt fordi man også anvendte 
skoleelever som sælgere af valdemarsstofflaget. 
Samtidig blev Valdemarsdag i 1912 indført som 
officiel dansk flagdag og også skolefridag.  

 
Hvad er fanetiderne for en dannebrogsfane? 
Dannebrogsfaner må anvendes indendørs hele 
døgnet. Når faner skal benyttes udendørs, er det 
tidligst fra kl. 08:00. På dage, hvor solen står op 
efter kl. 08:00, må faner først benyttes ved solop-
gang. Er det uden for de nævnte tider skal faner 
bæres sammenrullet og helst tildækket. 
 

Må en flagstang være tom? 
Ja, det må den godt. Men mange hejser en vimpel 
eller en stander når der ikke flages med stutflaget. 
Dannebrogstanderen er dobbelt så bred som en 
vimpel og kun 1/3 af stangens længde. Den er spe-
cielt egnet til større flagstænger eller hvor træer 
og huse er placeret tæt på flagstangen. 
 
Hvorfor sidder der et fanespyd på en fane og 
hvad har det været brugt til? 
Et fanespyd blev anvendt som en lanse der var er 
et stikvåben lavet af træ. Senere blev lansespidsen 
erstattet af et metalspyd som kunne anvendes til 
at ’nå’ fjenden uden at man selv blev angrebet fordi 
lansen kunne være op til 3 meter lang. Efterhånden 
blev lanser med bannere til militære enhedsfaner 
bestående af en fanestang med et Dannebrog 
samt fanesnor, fanebånd og et fanespyd. Fanespy-
ddet på en dannebrogsfane anvendes ikke mere 
som stikvåben.  
 
Hvordan flages der med værdighed? 
Det er ikke ulovligt at hejse et slidt, beskidt og 
falmet Dannebrogsflag. Men det er ikke i orden 
at gøre det mod vores smukke nationalflag og det 
ser heller ikke pænt ud. Dannebrog hejst på en 
afskallet og algebegroet flagstang er synlig for alle 
omkringboende. Enhver form for flagning med 
Dannebrog bør altid ske med respekt og vær-
dighed. Det betyder at man følger retningslinjerne 
og tidspunkterne for god flagning, både når flaget 
skal hejses og når flagets skal hales ned. Men vær-
dighed betyder også at både flag og flagstang bør 
være i god og rengjort stand. 

Fakta
Nationalt videncenter om Dan-
nebrog kan kontaktes gennem 
Danmarks-Samfundet. Er der 
spørgsmål om anvendelse af 
Dannebrog eller om flagning 
send dit spørgsmål til vores 
flagkonsulent på e-mail: 
ds@danmarks-samfundet.dk
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Danmarks-Samfundet
P r o t e k t o r :  H a n s  K o n g e l i g e  H ø j h e d  P r i n s  J o a c h i m

Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 96 eller 24 46 81 26 
E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk  

Hjemmeside: www.danmarks-samfundet.dk 

Hejs ikke andre flag end  
Dannebrog 
I Danmark er det som udgangspunkt 
forbudt at hejse og flage med andre 
flag end Dannebrog. Dette forbud 
har været gældende siden 1915, 
men hvorfor det? 
 
I dag er det kun lovligt at flage med 
Dannebrog som stutflag, de nordiske 
landes flag som stutflag samt FN’s 
og EU’s flaget. Alle andre landes flag 
kræver tilladelse fra politiet. Og der 
skal være et anerkendelsesværdigt 
formål hvis man vil opnå at få en 
tidsbegrænset tilladelse. Eksem-
pelvis kan politiet givet tilladelse til 
flagning med et eller flere landes flag 
i forbindelse med et internationalt 
sportsstævne. 
 
Faktisk skal man helt tilbage til 1915, 
hvis man vil have begrundelsen for, 
hvorfor det er forbudt at hejse stort 
set alle andre landes flag end Danne-
brog. Og den bekendtgørelse gælder 
faktisk stadig. 
 
I ”Bekendtgørelse om Forbud mod at 
benytte fremmede Nationsflag” står 
der: ”I Tilslutning til de gældende 
Bestemmelser (…) forbydes det her i 
Landet at hejse andet Flag end Dan-
nebrog, ligesom det forbydes under 
aaben Himmel, samt i Gæstgiverier, 
Beværtninger og andre offentligt til-
gængelige Lokaler at benytte Krigs-
førende Magters Flag, være 
sig til Udsmykning eller paa anden 
Maade.”  
 
Siden 1915 er der dog sket få 
ændringer som gør at der må flages 
med de nordiske landes flag samt FN 
og EU-flaget uden at der skal opnås 

tilladelse fra politiet. 
 
De meget restriktive danske flag-
regler har en historisk baggrund. I 
begyndelsen af 1900-tallet var det 
alene kongens og statens systemer 
der gjorde sig gældende i landets 
styrelse og dermed også bestemmel-
ser om anvendelse af andre landes 
flag end Dannebrog.  
 
Helt frem til august 1854 var det 
forbudt for private overhovedet 
at måtte flage med Dannebrog og 
slet ikke med andre landes flag. Før 
det tidspunkt var det kun kongen, 
flåden og statsmagten der måtte 
anvende Dannebrog. Desuden var 
det unaturligt at se andre landes flag 
i Danmark.  
 
Men så begyndte danskerne spon-
tant selv at flage med Dannebrog. 
Den folkelige flagning kulminerede 
under Den Første Slesvigske Krig 
1848-1850. Kongen gav sig og her-
efter blev det tilladt for alle at flage 
med Dannebrog dog kun med det 
rektangulære stutflag. Splitflag er 
den dag i dag alene forbeholdt staten 
og Kongehuset.  
 
Sådan er reglerne. Som udgangs-
punkt er det forbudt at hejse andre 
flag i Danmark end Dannebrog. Men 
forbuddet gælder dog ikke ambas-
sader, de nordiske landes flag samt 
EU’s og FN’s flag. Vil man flage med 
et andet lands flag, skal man derfor 
ansøge politiet om tilladelse.  
 
Forvent ikke at få tilladelse, hvis der 
er tale om en af de danske officielle 
flagdage hvor der er statslig flag-
ningspligt. Der er nemlig særlige 

nationale begivenheder hvor der 
kun må flages med Dannebrog. Så 
forvent at få et afslag på en ansøg-
ning om flagning med et andet lands 
flag på Grundlovsdag. Grundlovsdag 
er en officiel dansk flagdag. Selvom 
det er lovligt, anses det ikke for god 
dansk flagning at flage med et nor-
disk lands flag på Grundlovsdagen.  
 
Kravet i den tidsbegrænsede tilladel-
se er at man pålægges at skulle flage 
med Dannebrog samtidig med at der 
flages med det andet lands flag. Det 
andet lands flag må ikke være større 
end Dannebrog. Det må heller ikke 
placeres på en mere fremtrædende 
plads i form af en anden selvstændig 
flagstang end Dannebrogs flags-
tang. Desuden er kravet at der må 
ikke flages med flere flag på samme 
flagstang. Politiet kan dog vælge at 
se bort fra denne betingelse, hvis 
man kun råder over én flagstang. Og 
det gør de fleste private borgere. 
Det er nemlig forbudt at flage med 
et andet lands flag og Dannebrog på 
den samme flagstang. 
 
Det er helt lovligt at flage med 
sørøverflag, regnbueflag og firmaf-
lag fra sin flagstang. Kravet er at et 
fantasiflag eller tilsvarende ikke må 
krænke Dannebrog eller krænke 
Danmarks suverænitet.  
 
Når der skal flages med andre landes 
flag og der er flere flagstænger til 
rådighed skal Dannebrog altid hejses 
som det første flag og hales ned som 
det sidste. De enkelte landes flag skal 
hejses i alfabetisk rækkefølge efter 
landets navn på fransk. Den alfa-
betiske rækkefølge findes på Dan-
marks-Samfundets hjemmeside.  

Nyt fra videncenteret
Nationalt videncenter om Dannebrog ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger 


