OM DANNEBROGSFLAGET
Hvad handler dette faktaark om?

Det danske flag er rødt med et hvidt kors. Det kaldes for Dannebrog.
Brugen af Dannebrog udgør en central del af danskernes identitet og tilhørsforhold. Men
hvad er et dannebrogsflag?

Flagning med Dannebrog

Hvad er et flag? Et flag er grundlæggende og meget enkelt sagt et stykke stof, som kan
signalere mange forskellige ting. Flaget kan være hejst i en flagstang eller på anden måde
være gjort synligt. Flagstangen kan enten være placeret på jorden eller på en bygning.
Men flaget kan også være som et trykt flag i en reklameavis eller som et billede på en
skærm som eksempelvis de emojis, der findes på mobiltelefoner.
Dannebrog kan se ud på forskellige måder. Det mest almindelige er det rektangulære
stutflag. Stutflaget er altså det firkantede Dannebrogsflag, man normalt ser hejst i flagstængerne i danskernes haver.
Der findes ingen lovgivning om private personers brug af stutflaget, men der findes en
række retningslinjer, som er gode at følge.
Der findes ikke nogen flaglov i Danmark. Det betyder, at der ikke er nogen lov eller bestemmelser, som siger, hvordan Dannebrog skal bruges, og hvordan Dannebrog ikke må
bruges. Brugen af Dannebrog bygger i dag på forskellige bestemmelser og nogle uskrevne
regler, som gennem årene er blevet fulgt af danskerne.

Dannebrogs udseende

Dannebrog skal se ud på en bestemt måde. Dannebrog skal have bestemte røde farver.
Faktisk har den røde farve i Dannebrog fået sit eget navn.
Foto: Olav Vibild.

Dannebrog er et rødt flag med et hvidt kors på højrød baggrund. Den officielle røde farve
på Dannebrog hedder dannebrogsrød. Den hvide farve i korset har ikke fået et bestemt
farvenavn.
Der findes fem forskellige udgaver af Dannebrog:
1.
Splitflag
2.
Stutflag
3.
Orlogsflag

4.
Standerflag
5.
Vimpelflag
Der kan læses mere om de forskellige flag på fakta-arket om dannebrogsflagets udseende.
De officielle dannebrogsflag for Danmark er splitflaget, stutflaget og orlogsflaget.
Dannebrog som splitflag eller som stutflag må ikke forsynes med tekst, logo, mærker eller
lignende medmindre man har Justitsministeriets tilladelse.
Foto: Olav Vibild.
Reglerne for stutflagets udseende stammer fra en bestemmelse fra 11. juli 1748 om handelsskibenes flag. Bestemmelsen fastslår, at flaget skal være ’rødt med hvidt kors uden
split’, og denne bestemmelse gælder stadig i dag. Stutflaget er Danmarks nationalflag.

Hvad er forskellen på en vimpel og en stander?

Det kan godt være vanskeligt at se, hvad forskellen på en vimpel og en stander er. Begge
flag er er jo udformet med et hvidt kors på en rød baggrund. Begge flag har den spidse
form.
En vimpel er den version af flaget, som vi i Danmark har brugt i længst tid. Vimplens længde skal være cirka halvdelen af flagstangens højde.

1. Dannebrogsvimpel

En dannebrogsvimpel er et langt tilspidset trekantet flag i rødt og hvidt.
Det er ofte denne type flag, du kan se i flagstangen, når der for eksempel ikke er fødselsdag eller bryllup. Til almindelig hverdag flages der derfor med en dannebrogsvimpel eller
en dannebrogsstander.

					

2. Dannebrogsstander

					
					

En dannebrogsstander er et trekantet aflangt korsflag i
rødt og hvidt. Det er bredere end vimplen.

					
					
					
					
					
					
					

En vimpel eller en stander hejses og tages ned på
den samme måde som et dannebrogsflag. 		
De må også godt være hejst på flagstangen både dag
og nat. De skal ikke være belyst om natten. Det skal et
dannebrogsflag derimod. Når dannebrogsflaget skal
hejses, skal vimplen eller standeren tages ned, inden
flaget hejses på flagstangen.

					
					
					

1.

2.

I stedet for en dannebrogsvimpel kan man flage med
dannebrogsstander. Standeren er noget kortere i læng
den i forhold til vimplen.

Opgaver
•
•
•
•
•

Hvorfor er der ikke nogen flaglov i Danmark for brug af Dannebrog? Find svar ved
at søge på nettet.
Hvilke regler er der for at flage med Dannebrog fra en flagstang?
Hvilken sammenhæng er der mellem flagstangens højde og dannebrogsvimplen?
Hvornår mener I, at der skal flages med Dannebrog?
Hvorfor findes der både en dannebrogsvimpel og en dannebrogsstander?

Faktaboks

Danmarks-Samfundet er en upolitisk medlemsbaseret landsorganisation der
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

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
Lær at tegne DANNEBROG
https://www.youtube.com/watch?v=uTYmxZrZEeE
DET DANSKE FLAG INDEN DANNEBROG
https://www.youtube.com/watch?v=K_UJt8SbRDg
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.

