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Dannebrogsviden handler om Dannebrog  
Videncentret har i 2015 besvaret en række spørgsmål om Dannebrog. Denne udgave af 
Dannebrogsviden rummer 10 spørgsmål med svar om Dannebrog i tiden. 
 
Kan den frivillige der flager forkert med Dannebrog i boligforeningen straffes? 
Der er ikke nogen officielle eller politimæssige ’sanktionsmuligheder’ i forhold til at en 
person frivilligt påtager sig flagningen for boligforeningen. Boligforeningen kan etablerer et 
flaglaug der forestår korrekt anvendelse og flagning af Dannebrog. Mange boligforeninger 
har rigtig gode erfaringer med et flaglaug. Dermed er den daglige flagning og flagning på 
de officielle flagdage garanteret. 
 
Skal Dannebrog hales ned ved solnedgang og senest kl. 20? 
Det er næsten korrekt. Dannebrog skal hales ned ved solnedgang. Det med at det skal 
være nedhalet senest kl. 20:00 behøver ikke at være gældende. Lokale 
flagningsbestemmelser for hvornår Dannebrog skal hejses og hvordan Dannebrog skal 
hales ned kan fastlægge noget andet. Hvornår går solen ned i Danmark? Anvend 
hjemmesiden ”Almanak”. Link: [http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php] 
Den fungerer ved at du peger med markøren på det sted i Danmark, hvor du ønsker at få 
solopgang og solnedgang tider. Der skal afsættes nu en rød markering på Danmarkskortet 
og tider for solopgang og solnedgang vises.  
 
Hvordan flager man med Dannebrog sammen med reklameflag? 
Bestemmelserne er at Dannebrog godt må flage ’sammen’ med logoflag/reklameflag, hvis 
Dannebrog har den fineste og mest fremtrædende placering. Der må aldrig hejses flere 
flag på samme flagstang.  Når Dannebrog hejses i forbindelse med reklameflag, bør det 
altid anbringes på den fornemste plads. Er der flere flagstænger i et ulige antal er den 
fornemste plads altid flagstangen i midten. Mange steder, hvor der er et ulige antal 
flagstanger, kan den midterste flagstang være en højere end de øvrige. Det betyder at 
Dannebrog vil opnå den fineste og mest fremtrædende placering. Hvis det drejer sig om 
flagning med Dannebrog sammen med udenlandske flag gælder der en række specielle 
regler og bestemmelser. Både i forhold til at opnå tilladelse til flagning med de 
udenlandske flag, bortset fra de nordiske lands flag, samt i forhold til bestemmelser for 
placeringen af flagene i rigtig rækkefølge. Politiet skal give tilladelse til flagning med 
udenlandske flag. 
 
Må der placeres et Dannebrog på kisten? 
Ja, det må man godt. Forudsætningen er at den præst der skal forestå den kirkelige 
handling godkender at kisten dækkes med Dannebrog. Som princip og som ceremoniel, 
må Dannebrog aldrig tildækkes. Ønsker man at der oven på kisten skal placeres en 
blomsterdekoration skal Dannebrog fjernes inden blomsterne anbringes. Praksis omkring 
jordpåkastelse i kirken er, at Dannebrog skal fjernes fra det sted hvor der skal placeres 
indviet jord. Praksis omkring begravelsen er tilsvarende, at flaget skal fjernes inden kisten 



sænkes i graven fordi Dannebrog aldrig må begraves sammen med kisten. Den praktiske 
udførelse omkring alle forhold vedrørende begravelsen skal aftales med præsten.  
 
Må man flage med Dannebrog på en udenlandsk campingplads? 
Når man er i et andet land, gælder der særlige regler for anvendelse af andre landes 
nationale statsflag. Det betyder, at når Dannebrog anvendes i et andet land gælder der de 
flagningsregler som det pågældende land har for at flage med en fremmed nations 
officielle statsflag. Det er fint at man ønsker at synliggøre sit nationale tilhørsforhold ved at 
flage med Dannebrog på campingpladsen. Det anses ikke for korrekt flagning at man 
placerer sit campingklubflag på samme flagstang som Dannebrog. De regler der gælder 
for flagning med udenlandske flag i Danmark er som regel også gældende for andre lande 
i Europa.  
 
Hvem flager man for på samme dag? Den der har fødselsdag eller den der er død? 
Flagning med Dannebrog fra en flagstang er en ’signalerende symbolsk handling’. 
Flagningen bliver synliggjort og kan ses af mange. Det vil meget naturligt afstedkomme en 
reaktion hos dem som registrerer flagningen. Dilemmaet opstår, når der indtræffer to 
forskellige begivenheder som betyder, at det skal afgøres hvordan der skal flages. 
Flagning på halv stang går forud for flagning på hel stang. Det betyder at der skal flages 
ved dødsfald frem for flagning i forbindelse med en fødselsdag.   
 
Må der flages med Dannebrog om natten uden belysning? 
Nej. Der må ikke flages med Dannebrog uden for de normale flagtider uden at flaget er 
særskilt belyst. Hvis Dannebrog er hejst på en fast monteret flagstang skal flaget være 
belyst om natten med en selvstændig kraftig projektør. 
 
Må boligforeningen flage med en vimpel i stedet for Dannebrog på flagdagene? 
Ja, det må man godt. En vimpel må være hejst på en flagstang hele tiden. Det er kun 
ganske få institutioner som har flagningspligt i forbindelse med de officielle danske 
flagdage. Derfor kan boligforeningen med fordel overveje at lave en prioriteret liste over på 
hvilke flagdage der skal flages på. 
 
Må der YF flaget placeres andre steder på sejlbåden end som hækflag? 
Nej, der skal normalt flages med Yachtflaget som hækflag i form af et flagspil agter. 
Sejlskibe fører Yachtflaget på flagspil agter, under sejl dog efter omstændighederne under 
agterste eller eneste gaffel. Må Yachtflaget så føres najet til hækstaget på en sejlbåd? Nej, 
dette er dårlig skik og ikke den korrekte måde at føre Yachtflaget på. Flaget kan ikke veje 
ud fra båden og desuden minder det om et flag på halv stang. 
 
Hvem bestemmer om der må være en fane med i kirken ved en begravelse? 
Det er præsten der skal gennemfører den kirkelige handling som sammen med familien 
fastlægger alle forhold omkring fanens deltagelse. Det gælder anvisninger om placering, 
hvornår fanen sænkes samt, hvordan den bruges i kirken. En absolut forudsætning for en 
fanes deltagelse ved begravelser er, at der er lavet forudgående aftale med præst og de 
pårørende. Der kan være fysiske begrænsninger i kirkerummet som gør, at almindeligt 
anvendte bæremåder mv. ikke kan anvendes. Derfor er det vigtigt, at der i hvert enkelt 
tilfælde laves aftaler med præsten og foretages afprøvninger i kirken, inden den kirkelige 
handling finder sted. 
 


