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Dannebrogsviden handler om brug af Dannebrog  
Det nationale videncenter har i 2019 besvaret mange vigtige flagfaglige spørgsmål 
om Dannebrog og hvordan Dannebrog bør anvendes. 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 flagfaglige besvarelse som spørgeren har fået tilsendt.  
 
Må byens navn skrives på Dannebrogsflaget? 
Nej. 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. 
 
Hvad gør jeg med et slidt Dannebrog der skal kasseres? 
Det skal brændes. Når et flag er blevet brugt så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal det 
tilintetgøres. Anvend en kommunal affaldsordning, hvor flaget sendes til et forbrændingsanlæg. 
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.  
 
Må der sættes et logo og sys foreningsnavn på vores dannebrogsfane? 
Ja. Mange dannebrogsfaner har fået navn, foreningslogo, motto, symbol, mærke eller lignende 
broderet på det øverste stangfelt i fanedugen. Andre faner har større broderier, som fylder næsten 
hele fanedugen. Som regel laves dette med en dobbelt fanedug. Det betyder, at broderiet bliver 
retvendt på begge sider af fanen. Hvis broderiet kun laves på en enkelt fanedug, vil tekst og logo 
være spejlvendt på bagsiden.  
 
Må vi flage med det færøske flag på arbejdet, når vores kollega har fødselsdag? 
Man må godt flage med det færøske flag Merkið i anledning af en fødselsdag. Man må uden 
tilladelse fra politiet flage med de nordiske flag i Danmark. Enhver borger må uden tilladelse flage 
med det færøske flag Merkið fra sin flagstang. Men det er den som ejer flagstangen, der 
bestemmer hvad der skal flages med. Det anses for upassende flagning, hvis der flages med det 
færøske flag Merkið på danske officielle nationale flagdage.  
 
Hvornår er det nu Dannebrog skal hejses og nedhales? 
Hejs aldrig flaget før kl.08:00 og hal det ned senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op 
efter kl. 08:00, skal flaget først hejses ved solopgang. Flaget må aldrig være hejst efter 
solnedgang. Ellers skal det være belyst. Flaget må godt nedhales før solnedgang, hvis det er mest 
praktisk. 
 
Har den udflyttede statslige institution i vores by flagningspligt? 
Justitsministeriets årlige oversigt over officielle flagdage er gældende for alle statens myndigheder 
og institutioner. På to specielle officielle flagdage er der flagningspligt med henholdsvis det 
grønlandske flag Erfalasorput på den grønlandske flagdag og på den færøske flagdag med det 



færøske flag Merkið. På de andre flagdage flages der med splitflag. Private personer, 
virksomheder og organisationer mv. har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage. 
 
Skal flagalléens dannebrogsflag hales ned om natten når vi holdet byfest? 
Ja, flagene skal tages ned om natten. Reglerne for flagning med Dannebrog fra en flagallé er de 
samme som almindelig flagning med Dannebrog fra en flagstang. Der gælder de samme flagtider 
for flagning med Dannebrog fra en flagallé som almindelig flagning fra en enkeltstående flagstang. 
 
Hvilken type dannebrogsflag må roklubben flage med på klubhuset? 
Splitflaget som orlogsflag med særligt mærke, må i visse tilfælde godt benyttes på land. Enkelte 
foreninger har opnået kongelig tilladelse til at anvende et splitflag med særligt mærke ved 
klubhuse, på klubstandere, master, bådebroer eller lignende. Disse foreninger er Dansk Forening 
for Rosport (D.F.f.R. over to korslagte årer) eller Dansk Kano- og Kajak Forbund (D.K.F. hvor 
bogstaverne skal være placeret i øverste stangfelt). Så hvis roklubben er medlem af en af de to 
landsforeninger, har de tilladelse til at måtte flage med splitflag med særligt mærke fra flagstangen 
på klubhuset. 
 
Hvad er reglerne for at anvende et Dannebrogsflag som varemærke? 
Reglerne for anvendelse af Dannebrog som varemærke er underlagt Patent- og 
Varemærkestyrelsen. Dannebrog er et officielt statskendetegn, når det anvendes som varemærke. 
Private firmaer må kun anvende det firkantede Dannebrogsflag (stutflag). Et varemærke med 
Dannebrog kan opnå godkendelse som ’registreret varemærke’. Der er fastlagte internationale og 
danske krav til udformning, anvendelse og godkendelse af et varemærke samt et ’registreret 
varemærke’ hvori Dannebrog indgår. 
Såfremt der er tale om danske firmaer og produkter af dansk oprindelse er det som udgangspunkt 
tilladt et firma at anvende Dannebrog, men kun i form af det firkantede stutflag. Dermed kan 
Dannebrog anvendes som en synlig mærkning på produktet og firmaet kan få produktet officielt 
registreret. Dannebrog kan placeres i firmalogoet og som en del af varemærket. Det kan være på 
en salgsvare, på produktets emballage eller direkte som en del af reklamen for en varer. Det er 
forbudt, at anvende Dannebrog som stutflag i firmalogoer for udenlandske firmaer eller produkter 
af udenlandsk oprindelse. 
Dannebrog som splitflag benyttes alene af statens civile og militære myndigheder og institutioner. 
Tilladelse til at private og firmaer må anvende splitflaget gives kun ved en kongelig resolution efter 
indstilling fra Justitsministeriet 
 
Jeg flager med Dannebrog. Men mit flag blegner i solen. Er det dårlig stofkvalitet? 
Dansk Standard har den 24. februar 2005 udsendt en DS 359. Den specificerer materialer, 
fremstilling, kvalitet og dimensioner for flagdug der skal anvendes til produktion af Dannebrog. Det 
betyder af DS 359 indeholder kravene til flagets dimensioner, flagdugens materialekrav samt 
kvalitetskrav. 
Dansk Standard har i DS 359:2005 fastlagt minimumskvalitetskravene for Dannebrogs 
farveægthed i form af vejrægthed til for de røde felter at være 6 og for de hvide felter at være 6. 
Under punkt 3.3 Kvalitetskrav fastlægger DS 359 at farver i flagdugen skal opfylde følgende 
minimumskrav til farveægthed: Vejrægthed med xenoneksponering (DS/EN ISO 105-B04) at for de 
røde felter af flagdugen skal de have mindst farveægtheden 6 og for de hvide felter mindst 
farveægtheden 6.  

 
 

 

 


