DANNEBROGSFLAGETS UDSEENDE
Hvad handler dette faktaark om?

Dannebrogsflaget skal have de rigtige mål og størrelser.
Der er en sammenhæng mellem flagets længde og bredde. Der er også
en sammenhæng mellem en flagstangs højde, og hvor stort dannebrogsflaget skal være.

Flagets størrelse

Et dannebrogsflag, en dannebrogsstander og en dannebrogsvimpel skal have den rigtige
størrelse og passe til højden af en flagstang. Der er også et bestemt størrelsesforhold mellem flagets længde og flagets bredde.

Stutflagets dimensioner og proportioner

Stutflaget er et firkantet, det vil sige et rektangulært flag. Flaget er delt af et kors som skaber fire retvinklede firkanter. De to af firkanterne er kvadratiske og er tættest på flagstangen. De to andre er rektangulære.
Inddelingen og størrelsesforholdet i dannebrogsflaget i rød-hvide felter er ikke tilfældig.
Det blev fastlagt af Kongen i 1748.
De to røde kvadrater nærmest flagstangen kaldes stangfelterne. Størrelsen for de enkelte
stutflag kan variere afhængig af hvor stort flaget skal være, men proportionerne ligger fast.
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Eksempel 1
Til en 10 meter høj flagstang skal stutflaget have længden 275 cm og bredden 208 cm.
Hvad er længde og bredde på de fire røde felter?
De to kvadratiske røde felter er hver 89 cm x 89 cm fordi (275 cm : 37) x 12 = 89 cm eller
(208 cm : 28) x 12 = 89 cm.
De to rektangulære røde felter er 156 cm x 89 cm fordi (275 cm : 37) x 21 = 156 cm og
(208 cm : 28) x 12 = 89 cm.
Det hvide kors er 29,7 cm bredt x 208 cm langt samt 29,7 cm bredt x 275 cm langt.
Eksempel 2
En flagstang er 15 meter høj. Hvad er flagets dimensioner (bredde og længde)?
Flagets bredde skal være 0,2 gange flagstangens højde = 300 cm.

Flagets længde skal være (37 : 28) X 300 cm = 396 cm.

Splitflagets udseende

Et splitflag er et Dannebrogsflag, hvor yderenderne er formet som to trekantede splitter.
Det kvadratiske og rektangulære dannebrogsflag, vi normalt kender, er altså ”splittet” eller
skåret op i yderenden og bliver derved til et splitflag. Den røde farve på splitflaget er enten
dannebrogsrød eller orlogsrød. Orlogsrød kaldes nogle gange for kraprød. Det er en mørkerød farve.
Når man skal vælge flagstang, skal der tages hensyn til flagstangens omgivelser, terræn
og bygninger. Normalt bør en flagstang være 2 til 3 meter højere end den højeste bygning
ved lavere bebyggelse. I tilfælde af høje bygninger bør flagstangen anbringes på selve
bygningen.
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Opgaver
•
•
•
•

Tegn et nyt korsflag og undersøg om der er et land eller et område,
der har dette korsflag.
Undersøg hvilke andre lande der har statsflag som korsflag med splitter.
Hvorfor har visse landområder deres eget korsflag? Eksempelvis Bornholm og
Vendsyssel i Danmark samt Skåne og Småland i Sverige.
Hvilke lande har et kors som en del af deres statsflag?

•
Hvilken betydning har det at der er et kors i et korsflag?
Faktaboks
•
Beregn størrelsen af de fire røde felter på et stutflag der er 325 cm langt og 		
Danmarks-Samfundet
medlemsbaseret
landsorganisation
der
245 cm bredt. Det ereret en
flagupolitisk
der skal hejses
på en fritstående
flagstang på 12 meter.
med baggrund i den danske kulturtradition, har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk
kultur, fællesskab og identitet. Gennem information og oplysning arbejder vi
dagligt på at formidle viden om Dannebrog.
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YouTube

Lær at tegne DANNEBROG
https://www.youtube.com/watch?v=uTYmxZrZEeE
Sådan hejser du dit flag
https://www.youtube.com/watch?v=tzB8RtUuoAM
Sådan nedhaler du dit flag
https://www.youtube.com/watch?v=jtsNqOv6L88
Fold og opbevar dit flag bedst
https://www.youtube.com/watch?v=1620UVXDu7I

Det er tilladt at gengive og
kopiere tekster, artikler og
billeder med kildeangivelse.
Det er dog ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig
tilladelse.

