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Denne Dannebrogsviden handler om Dannebrog i Folketinget. Danmarks-Samfundet 
skænkede fredag den 29. september 2017 en ny Dannebrogsfane som gave til 
Folketinget. Men hvorfor er der nu et nationalsymbol i Folketinget? Fanen blev indviet ved 
en ceremoni i folketingssalen. Men hvad er en faneindvielse og hvorfor skal en fane 
indvies? 
 
Dannebrogsflag i Folketinget 
Når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober måned, er der placeret fem splitflag hængende 
ned fra de øverste balkoner i folketingssalen. Dagen efter er det fjernet.  
 
Folketingets flagregler og bestemmelser om flagning med Dannebrog i folketingssalen er alene et 
anliggende for Folketingets Præsidium. I gennem mange år har der været diskuteret intenst om 
muligheden for, at Dannebrog skulle have en fast plads i salen.   
 
Det store vægtæppe, der normalt hænger bag Folketingets formand, blev taget ned før 
sommerferien i 2016 som led i en større renovering af folketingssalen. På den tomme væg, 
besluttede præsidiet, at der skulle hænge et Dannebrog. Ved Folketingets åbning tirsdag den 4. 
oktober 2016 var der bag ved formandsstolen ophængt et tre meter højt splitflag.  

 
Nationalsymbolet i Folketinget 
Alle grundlovssikrede parlamenter har som sin primære opgave at repræsentere en befolkning. 
Danmarks folkerepræsentation er derfor den lovgivende forsamling Folketinget som beskrevet i 
Den danske Grundlov. Det danske parlament består af formelt ligestillede medlemmer valgt ved et 
folketingsvalg. Der er parlamenter og parlamentariske forsamlinger i alle demokratiske lande. I 
parlamenterne er landenes nationalsymboler synlige både for de medlemsvalgte og for de 
lovgivende processer når de finder sted. Landets nationalflag udgør derfor en central og vigtig del 
af den autoritet hvormed et parlament udfører sit arbejde gennem lovgivning.  
 
Dannebrog er verdens ældste nationalflag, der stadig er i brug. Dannebrog har en særlig symbolsk 
værdi. Det vækker følelser, som andre landes flag måske ikke gør på samme måde. Der findes 
meget få lande i verden, hvor befolkningen har et så personligt forhold til flaget. Dannebrog er et af 
de stærkeste nationale symboler, vi har. Dannebrog besidder derfor en central og samlende effekt 
for den danske befolkning. 
 
Derfor er det naturligt, at nationalsymbolet Dannebrog permanent nu har fået en fast plads i 
Folketinget. Eftersom folketingssalen er hjertet i selve det danske folkestyre og som stedet for den 
parlamentariske forsamling er Dannebrog et synligt symbol på folkets styre.  
Der er ikke mange parlamentariske forsamlinger hvor der ikke er placeret et nationalsymbol i form 
af nationalflaget.   

 
Flere steder har Dannebrog fundet plads i de formelle valgte politiske forsamlinger. Det gælder 
både i regionsrådssale og i byrådssale.  



 

 

 
Dannebrogsfanen i Folketinget 
Folketingets Præsidium har gennem et år diskuteret muligheden for at få et Dannebrogsflag eller 
en Dannebrogsfane som et synligt nationalsymbol i salen. Præsidiet besluttede i februar 2017, at 
der permanent skulle være en Dannebrogsfane nær talerstolen i folketingssalen.  
 
Den nye fane skulle være et fast opstillet i salen fra oktober 2017, når Folketinget åbner for en ny 
politisk sæson. Folketingets formand sagde ja tak til at modtage fanen af Danmarks-Samfundet. 
Folketingets Dannebrogsfane blev overdraget fredag den 29. september 2017 kl. 13:00 i 
folketingssalen i overværelse af repræsentanter fra partierne, pressen og Præsidiet. 

 
Dannebrogsfanen blev indviet 
Præsidiet indviede Dannebrogsfanen ved en ceremoni inden Folketingets åbning. Ved ceremonien 
slog Folketingets formand Pia Kjærsgaard det første symbolske søm i til ære for Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II, 1. næstformand Henrik Dam Kristensen slog det andet symbolske søm i til 
ære for fædrelandet og 2. næstformand Kristian Pihl Lorentzen slog det tredje symbolske søm i 
fanestangen til ære for Folketinget.  
 
Ved sammenkomsten takkede Folketingets formand Danmarks-Samfundet for gaven og glædede 
sig over, at Dannebrog nu er at finde i Folketinget på samme på måde, som andre parlamenter har 
deres nationale flag synlige i deres mødesale. 
 
Fanen er 2,70 m høj og står med en svag hældning ud fra væggen, så flagdugen folder sig 
diskret ud.   

 
En faneindvielse   
Indvielse af en fane var i begyndelsen militært ceremoniel. Indvielse af en fane skulle entydigt 
symboliserer ejerskab og troskab til kongen. Dengang var proceduren, at man under en 
faneindvielse skulle hamre samtlige de søm i, der holdt fanedugen fast til fanestangen. 
 
De ældste eksisterende regler for en faneindvielse foreskrev, at den nye fane skulle slås på 
stangen i regimentschefens bolig af chefen selv og hans nærmeste officerer. Omkring 1766 gik 
man over til, at alle hærenhedens befalingsmænd, fra yngste fændrik og opefter, skulle slå et søm i 
indtil alle søm var hamret på fanestangen. Så snart det var gennemført, blev den ny fane 
præsenteret for den militære enhed og som det dengang var skik og brug blev der aflagt faneed. 
 
I 1842 skete der en ændring. Nu skulle den nye fane indsendes til den regerende konges palæ, 
hvor repræsentanter for den militære afdeling derpå indfandt sig og overværede at sømmene blev 
hamret i fanestangen af kongen.  

 
Fanens betydning 
Oprindelig blev Dannebrogsflaget kun brugt som fane på en fanestang. Fanen var oprindelig et 
samlingssymbol på ’slagmarken’. Overalt på kloden, hvor fjender i tidens løb har angrebet 
hinanden, har det været vigtigt at vide, hvor ens kampfæller befandt sig. Da det i 1854 blev tilladt 
den danske befolkning frit at anvende Dannebrog som flag eller fane, fulgte nogle af de militære 
skikke og ceremoniel med over. Mange af disse skikke er stadig bibeholdt, men er dog blevet 
moderniseret. Eksempelvis ved indvielsen af en Dannebrogsfane. Her slås det første søm i for 
Dronningen, det andet søm for Danmark og det tredje søm for foreningen eller organisationen. 
 
 

 


