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Dannebrogsviden handler om brug af Dannebrog  
Det nationale videncenter har i 2017 besvaret mange spørgsmål om Dannebrog og 
hvordan Dannebrog bør anvendes korrekt. Denne udgave af Dannebrogsviden rummer 10 
spørgsmål med svar. Spørgsmålene har været sendt til besvarelse i videncenteret. De 10 
svar er en bearbejdet og forkortet udgave af den dannebrogsfaglige besvarelse som 
spørgeren har fået tilsendt.  
 
Hvad gør jeg med et nyt Dannebrogsflag? 
Ibrugtagning af et nyt Dannebrogsflag bør gennemføres som en respektfuld og festlig 
oplevelse eksempelvis ved en ceremoniel indvielse, hvor det ’gamle’ flag erstattes af det 
’nye’. En ibrugtagning kunne gennemføres således: Alle samles omkring flagstangen, hvor 
det ’gamle’ flag allerede er hejst. Det gamle flag hales ned samtidig med, at der synges en 
flagsang. Det gamle flag lægges korrekt sammen. Det nye Dannebrogsflag gøres klar til 
hejsning. Det nye Dannebrogsflag hejses samtidig med, at der synges en flagsang. Det 
kunne være: Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag, med tekst og melodi af Carl Ploug Johan 
Bartholdy 1867.  
 
Hvordan flages der med andre staters flag? 
Skal flere staters flag hejses ved eksempelvis en sportsstævne hejses Dannebrog altid 
som det første flag. Dannebrog nedhales altid som det sidste flag. De andre staters flag 
skal hejses og nedhales i korrekt alfabetisk rækkefølge efter det franske alfabet. Bortset 
fra de nordiske landes flag, EU-flaget og FN-flaget, skal der i hvert enkelt tilfælde altid 
ansøges om særlig og begrundet tilladelse til at måtte flage med et fremmed lands flag i 
Danmark. Ansøgningsblanketten hedder: Ansøgning om tilladelse til flagning med 
fremmede staters flag og skal sendes til politiet.    
 
Hvorfor var der dobbeltflagning? 
Netop søndag den 9. april 2017 var der sammenfald mellem en kirkelig helligdag og en 
officiel dansk flagdag. Palmesøndag er efter Justitsministeriets flagkalender ikke en officiel 
flagdag, men en kirkelig helligdag hvor der kan flages. Derfor flagede alle statslige 
myndigheder med Dannebrog som splitflag på halv stang frem til kl. 12:00. Dem der ville 
flage på den kirkelige helligdag, flagede med Dannebrog som stutflag på hel stang. 
 
Skal Dannebrogsstanderen hejses som flag? 
En stander et trekantet langt båndformet flag. En flagstang, enten privat eller offentlig, kan, 
for ikke at være tom, når der ikke flages med stutflag eller splitflag, forsynes med en 
stander. Der er ikke forskel på en stander eller en vimpel. Flagning med standeren 
gennemføres på samme måde som flagning med en vimpel. Standeren må være hejst nat 
og dag og skal ikke være belyst om natten. 
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Hvordan foldes et Dannebrogsflag? 
Sammenlægningen skal resultere i, at det hvide kors i Dannebrogsflaget ikke kan se.  
Flaget lægges sammen af to personer, en i hver ende af flaget. Først foldes flaget på 
langs gennem det hvide, derefter bukkes den ene flange rundt så flaget ligner et W fra 
enden. Derefter rulles flaget stramt sammen fra den modsatte ende af standerliget. Hvis 
der er en flagsnor lægges denne rundt om flaget. Det holder flaget sammenrullet til det 
skal anvendes næste gang.  
 
Hvad er et højkantkorsflag der ligner Dannebrog? 
Højkantkorsflag er reklameflag der ligner Dannebrog, men det er ikke et Dannebrogsflag. 
Et højkantkorsflag er ofte udformet som et reklameflag med en bannerarm øverst på 
flagstangen så flaget kan dreje 360 grader. Mange virksomheder og forretninger vil i det 
åbne land anvende højkantflag på deres flagstænger. Her synliggør de sig gennem 
anvendelse af virksomhedens eller forretningens reklameflag. Et højkantkorsflag bør ikke 
ligne Dannebrog. 
 
Hvad flages der med den 21. juni og den 29. juli? 
Begge dage er officielle danske flagdage. Statslige myndigheder har på officielle flagdage 
pligt til at flage. Den 21. juni er det Grønlands nationaldag. På denne officielle flagdag skal 
der flages med det grønlandske flag Erfalasorput. Den 29. juli er det Færøernes nationale 
festdag, Olai Dag. På denne officielle flagdag skal der flages med det færøske flag Merkið. 
Hvis man ikke har et Erfalasorput eller et Merkið, kan andre flage med Dannebrog. Der 
skal ikke ansøges om tilladelse hos politiet for flagning med Erfalasorput eller Merkið. 
 
Må Dannebrog godt være en del af et firmalogo? 
Ja, det må det godt. Danske firmaer, der producerer varer af dansk oprindelse, kan 
benytte stutflaget som mærkning på deres produkter. Det er tilladt at anvende Dannebrog i 
form af stutflaget i firmalogoer, varemærker eller på salgsvarer, emballage eller i 
varereklamer, såfremt der er tale om danske firmaer og produkter af dansk oprindelse. 
Stutflagets udseende, proportioner, størrelse og farver skal anvendes. Brug af stutflaget i 
firmalogoer for udenlandske firmaer eller produkter af udenlandsk oprindelse er ikke tilladt. 
 
Hvad er egne flagdage? 
Egne flagdage er flagdage der ikke er officielle flagdage eller kirkelige flagdage. 
Virksomheder, organisationer, foreninger, skoler, offentlige institutioner kan i deres 
flagkalender have egne flagdage. Det kan være skolens fødselsdag, foreningens 
jubilæum, lokale berømtheder i kommunen eller særlige begivenheder i virksomheden. 
Mange steder er der udarbejdet et flagningsregulativ med flagningsbestemmelser om 
anvendelse af Dannebrog i forbindelse med årets aktuelle flagdage samt hvilke andre 
begivenheder der skal flages for.   
 
Er det tilladt, at hejse et sørøverflag? 
Ja, det må man godt. Fantasiflag er en samlebetegnelse for flag, som anvendes som 
symbol for bestemte foreninger, grupperinger eller myter. Der kræves ikke tilladelse fra 
politiet til flagning med fantasiflag, logoflag eller reklameflag medmindre de frembyder 
væsentlige lighedspunkter med fremmede staters flag. Fantasiflag, logoflag eller 
reklameflag må heller ikke på nogen måde udvise lighedspunkter med Dannebrog. 
 


