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Dannebrogsviden
10 råd om god flagning
__________________________________________________________________________________________________________

Af Søren Cruys-Bagger fra Nationalt videncenter om Dannebrog.
Flagkonsulent i Danmarks-Samfundet. Udarbejdet januar 2020.
Dannebrogsviden handler om god flagning
Der findes ikke nogen flaglov i Danmark. Det betyder, at der ikke er nogen lov
eller reglementariske bestemmelser som fastlægger, hvordan Dannebrog
skal bruges, og hvordan Dannebrog ikke må bruges.
Men her er 10 gode råd om hvordan Dannebrog skal flages.
Flagtider
Flaget hejses kl. 08:00 og hales ned ved solnedgang. På dage, hvor solen først står op
efter kl. 08:00, hejses flaget først når der er solopgang. Brug solens op- og nedgangstider.
Netsiden ”Almanak” www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php rummer mulighed
for at få præcise op- og nedgangstider for solen på et vilkårligt sted i Danmark.
Flagning om natten
Flagning om natten er tilladt, hvis flaget er direkte belyst. Belysningen skal være
påmonteret en stang, monteret direkte på flagstangen eller som projektør i umiddelbar
nærhed. Anden form for belysning, herunder gadebelysning, belysning af flaget fra en
flagstangsknop med LED-lys er ikke tilstrækkelig belysning ved flagning om natten.
Flaghejsning/-nedhaling
Hejsning og nedhaling af flaget skal altid gennemføres i et værdigt og passende tempo.
Det udføres normalt af en person. Ved hejsning af et stort flag gøres dette bedst af to
personer. Den ene holder flaget, den anden hejser flaget. Flaget hales normalt ned af to
personer.
Skriv ikke på flaget
Der må ikke skrives på nationalsymbolet. Dannebrogsflag som stutflag må ikke forsynes
med trykt tekst eller symboler. Flaget må ikke påføres autografer, navnetræk,
underskrifter, personlige tegninger mv. Flagets udseende er fastlagt i en kongelig
forordning af 11. juli 1748 og er ikke ændret siden.
Flaget bliver jordslået
Flaget må efter nedhalingen ikke røre jorden. Det kan betyde, at flaget bliver jordslået eller
der kan afsættes jordfarve på de røde og hvide felter. De hvide og røde felter i flaget kan
ved gentagne gange at have rørt jorden blive beskidt. Flaget bør aldrig lægges sammen,
hvis det er fugtigt. Ofte kan flaget eller standeren være fugtigt, selvom det ikke har regnet.
Flagets størrelse
Dannebrogsflagets størrelse skal altid være afpasset i forhold til flagstangens længde.
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. Se oversigten i bogen ”Sådan bruges Dannebrog”.

Flaget på stangen
En flagstang kan være lavet af træ eller af glasfiber.
Flagstangen er som regel hvid, når den skal anvendes til flagning med Dannebrog. I
toppen af flagstangen er placeret en halvrund eller en løgformet flagknop. Den kan være
lavet af træ eller plast. Hvis flagstangen skal flage med Dannebrog, bør flagknoppen være
halvrund og rød.
Flaget skal brændes
Når et flag er blevet brugt så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal det
tilintetgøres. Et udtjent flag skal brændes. Anvend en kommunal affaldsordning, hvor flaget
sendes til et forbrændingsanlæg. Hvis ikke det er muligt, kan flaget brændes på et privat
bål.
Hvis flaget er lavet af uld eller et andet naturstof er der ikke problemer med at brænde
flaget.
Hvis flaget er lavet af polyester eller et andet kunstprodukt, vil det ikke kunne lade sig gøre
at brænde flaget med de temperaturer, man selv kan opnå eksempelvis på et privat bål.
Flaget skal inden afleveringen til et forbrændingsanlæg være hensigtsmæssigt pakket ind i
en affaldspose.
En udtjent vimpel eller stander bortskaffes på samme måde som flaget.
Danske flagdage
Flagdage er mærkedage. Danske flagdage markeres over hele landet ved flagning med
Dannebrog. Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. De officielle
flagdage fremgår af Danmarks-Samfundets hjemmeside. Oversigten indeholder datoer for
flagning og hvordan der skal flages i forbindelse med Danmarks officielle flagdage
herunder officielle folkekirkelige flagdage. Statslige myndigheder har på officielle flagdage
pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger På den grønlandske nationaldag dog med
det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske nationale festdag med det færøske
flag Merkið.
Private personer, virksomheder og organisationer mv. har ikke pligt til at flage på de
officielle flagdage.
At flage med andre landes flag
Det er som udgangspunkt forbudt i Danmark, at hejse andet flag end Dannebrog. Forbuddet
omfatter ikke personer, der af Justitsministeriet har fået tilladelse til at hejse et andet lands flag.
Det er ikke tilladt at flage med fremmede staters flag på dage, der falder sammen med
officielle flagdage.
Det er tilladt private at flage med det grønlandske, færøske, finske, islandske, norske og
svenske flag uden særlig tilladelse.
Dannebrog skal altid være fremmest, øverst og højest inden for landets grænser. Det
rangerer foran alle andre flag. Når Dannebrog hejses i forbindelse med fremmede staters
flag, skal det altid anbringes på den fornemste plads.
Hvis du vil vide mere …
Læs mere om brug af Dannebrog i Danmarks-Samfundets bog ’Sådan bruges Dannebrog’
2. udgave 2019. Bogen kan købes i webshoppen.

