Danmarks-Samfundet Flagviden

Dannebrogsviden – Sådan bruges Dannebrog
Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013
Disse små spørgsmål/svar-artikler findes på vores hjemmeside. Men de kan være vanskelige
at finde frem til.
Artiklerne kan bruges som flagviden i små bidder i lokale nyhedsbreve mv.
Spørgsmål
Hvem henvender man sig til når et firma flager med Dannebrog om natten?
Svar
Dannebrog skal enten nedhales efter bestemmelserne for de danske flagtider eller også skal
Dannebrog belyses som angivet efter bestemmelserne for flagning om natten.
Danmarks-Samfundet anbefaler at man bør hjælpe firmaet med at forstå hvad reglerne er for
flagning med Dannebrog om natten samt hvilke flagningsprocedurer der skal anvendes i
forhold til danske flagtider.
Danmarks-Samfundet værdsættes at man retter henvendelse til den lokale politimyndighed,
hvis påmindelse om korrekt flagning ikke har den ønskede adfærdsmæssige virkning på
flagning med Dannebrog om natten.
*****************
Spørgsmål
Hvordan er reglerne for flagning i forbindelse med flere, på hinanden følgende, kirkelige
handlinger?
Svar
Der er ikke nogen fastlagte ministerielle regler.
Danmarks-Samfundet anbefaler at flagning med Danneborg gennemføres som en afsluttet
flagningsceremoni for hver jordfæstelse eller for hver bisættelse.
Der flages kortvarigt på hel stang indtil næste jordfæstelse eller bisættelse skal igangsættes.
Danmarks-Samfundet anbefaler at kirken bør informerer de pårørende om
flagningsproceduren med Dannebrog, når der på samme dag er flere på hinanden følgende
jordfæstelser eller bisættelser. Almindeligvis forventer de pårørende, at flaget er på halv stang
’lang tid før’ den kirkelige handling skal finde sted.
*****************
Spørgsmål
Hvordan skal flere faner føres ind i lokalet så det ser pænt ud?
Svar
Da hele repræsentantskabsmødet har rettet sin opmærksomhed på faneindmarchen vil fejl,
mangler eller uhensigtsmæssigheder i korrekt brug af fanen være meget synlige. Derfor
anbefaler Danmarks-Samfundet:
 at faneindmarchen – hvis det er muligt – øves.
 at faneplacering i fanefødder øves.
 at fanebæreren trænes i at holde fanen i den samme hældningsvinkel. Fanedugen må ikke
slæbe mod gulvet.



at faneindmarchen normalt bør foregår på ’et geled’ med en fanefører først og derefter
fanebærerne med fanerne på række.

*****************
Spørgsmål
Hvordan placeres kistedekorationer ovenpå Dannebrog?
Svar
Der må ikke placeres kistedekorationer i form af blomsterdekorationer eller lignende ovenpå
en kiste der er dækket med Dannebrog.
I aktuelle tilfælde aftales med præst og familien om korrekt placering af en sort pude med
dekorationer og æresbevisninger på kisten.
*****************
Spørgsmål
Hvilke officielle flagdage var der i 1927?
Svar
Den første civile liste med lidt autoritativt præg blev trykt i Politikens årbog Hvem Hvad Hvor i
1939, og her bruges ordet 'flagdage' måske for første gang på tryk. Valdemarsdag 15. juni blev
tilføjet på initiativ af os i Danmarks-Samfundet.
De danske flagdage mangler grundlæggende et formelt lovgrundlag. Flagdagene er derfor kun
udtryk for en udviklet dansk sædvaneret, der er fulgt op af bekendtgørelser fra
Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Dermed er de blevet formaliseret. Hertil kommer
flagregulativer fra regioner og kommuner samt uofficielle lister over flagdage fra foreninger.
*****************
Spørgsmål
Hvad er reglerne når Dannebrog bruges som reklameflag?
Svar
Anvendelse af små stofflag eller små papirflag som udsmykning betragtes ikke som værende
flagning, der skal følge de bestemmelser og regler der er gældende for flagning med
nationalflaget. At placere stofflag eller papirflag som udsmykning synligt i forbindelse med
fester, jubilæum eller fødselsdage betragtes ikke som offentlig flagning.
*****************
Spørgsmål
Hvad er passende påklædning for en fanebærer?
Svar
Fanebærerens og fanevagtens påklædning skal være afpasset den pågældende lejlighed med
behørig respekt for jobbet. Fanebærer og fanevagt må indstille sig på, at opgaverne kan være
meget forskellige og at de - efter de stedlige vilkår - må løse dem på bedste måde. Fanebærer
og fanevagt skal altid være på højde med situationen.
*****************
Spørgsmål
Hvad er reglerne for flagning med det tyske flag i Danmark?
Svar

Justitsministeriet skriver, at i Danmark er det ikke tilladt at flage med andre nationalflag end
det danske uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag, det
færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.
En tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag gives af politiet.
Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme
størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter
omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.
I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på
samme stang.
*****************
Spørgsmål
Hvad gør vi med en fane som ikke mere skal bruges?
Svar
Når en fane er blevet brugt så længe, at den ikke mere er præsentabel, kan dele af fanen
sendes til Danmarks-Samfundet. Eksempelvis kan fanespyd og messingbeslag fra
fanestangen genanvendes til en ny fane. Er dette ikke muligt, skal en udtjent fanedug
brændes, dog aldrig i fuld offentlighed. Fanestangen kan skæres i stykker og brændes.
*****************
Spørgsmål
Hvad er en officiel flagdag?
Svar
Justitsministeriet skriver at officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning.
Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres
bygninger, mens private personer, virksomheder og organisationer mv. ikke har pligt til at flage
på de officielle flagdage.
I tilfælde, hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag, flages der på halv stang.
Der gælder særlige regler for militære flagdage.
Udover de officielle flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal
flage i anledning af særlige begivenheder, som f.eks. statsbesøg eller særlige begivenheder i
Kongehuset.
*****************
Spørgsmål
Er der en regel for brug af Dannebrog om natten?
Svar
Ja, det er der.
Danmarks-Samfundet skal anbefale, at de gældende regler og bestemmelser for flagning med
Dannebrog fra en flagstang overholdes. Dannebrog skal enten nedhales efter bestemmelserne
for de danske flagtider eller også skal Dannebrog belyses som angivet efter bestemmelserne
for flagning om natten.
*****************
Spørgsmål
Hvordan skal offentlige bygninger flage med Dannebrog?
Svar

Danmarks-Samfundet anbefaler, at statens civile og militære myndigheder og institutioner
følger de bestemmelser som deres ministerier har fastlagt.
Det betyder, at statslige bygninger med flagstang flager med splitflag, når der er pålagt
flagningspligt efter Justitsministeriets oversigt over officielle danske flagdage. Ved andre
lejligheder, hvor man ønsker at flage med Dannebrog, kan det ske med et stutflag.
Forsvarets tjenestesteder skal følger Forsvarskommandoens bestemmelser for
tjenestesteders flagning med splitflag.
*****************
Spørgsmål
Er der særlige regler for flagning med Dannebrog, når flagstangen kun er 4-5 meter?
Svar
Bestemmelserne for flagning med et Dannebrogsflag bør overholdes også fra en flagstang på
5 meter. Det betyder at Dannebrog enten nedhales efter bestemmelserne for de danske
flagtider eller at Dannebrog belyses som angivet efter bestemmelserne for flagning om natten.
Danmarks-Samfundet værdsætter, at man retter henvendelse til den lokale politimyndighed,
hvis påmindelse om korrekt flagning ikke har den ønskede adfærdsmæssige virkning på
flagning med Dannebrog.
*******************
Spørgsmål
Hvad er reglerne for flagning på halv stang ved Dronningens fødselsdag omhandlende
flagning med Dannebrog når to forskellige hændelser falder sammen?
Svar
Justitsministeriets bestemmelse fastlægger at en officiel folkekirkelig flagdag vil gå forud for en
officiel national flagdag. Dermed er det fastlagt at flagningskategorien for den folkekirkelige
flagdag går forud for flagningskategorien for den officielle nationale flagdag.
Hermed er det bestemt hvordan der skal flages på danske flagdage hvis der er sammenfald.
Som det fremgår, har vi i Danmark haft fortilfælde hvor en kongelig fødselsdag var
sammenfaldende med en folkekirkelig helligdag. Disse sammenfald har etableret en
flagningspraksis med Dannebrog.
*******************
Spørgsmål
Hvordan der skal flages den 9. april? Hvilken prioritetsrækkefølge er der for flagning med
Dannebrog?
Svar
Danmarks-Samfundet anbefaler, at man som privat borger med flagstang og Dannebrogsflag
flager ved enhver given lejlighed – både når der flages af ’glæde’ og når der flages i ’sorg’.
Synliggørelse af vores nationale symbol er en vigtig del af vores kulturarv, specielt set i det
perspektiv at der i Danmark ikke er nogen flaglov der regulerer brugen af Dannebrog. Vi
anbefaler, at man selv bestemmer om man vil flage på de officielle nationale flagdage, de
officielle folkekirkelige flagdage eller de kirkelige flagdage.
*******************
Spørgsmål
Hvilke regler gældende for hvordan en Dannebrogsfane skal passes?

Svar
Der skal foretages en omhyggelig rengøring af fanen og at Dannebrogsfanen passe og plejes
på værdig vis, da det er vores nationalsymbol. Vi anbefaler at man pudser og polerer
metaldele under anvendelse af en metalpudsecreme som indeholder et svagt slibemiddel.
Desuden bør der anvendes fanesvøb, når fanen rulles sammen og skal placeres i
fanehylsteret.
*******************
Spørgsmål
Må man bruge en flagstang til andre formål end til flagning?
Svar
Danmarks-Samfundet anbefaler, at en enkeltstående privatejet flagstang anvendes til flagning
med Dannebrog som stutflag eller til flagning med en vimpel. Drejer det sig om brug af
reklameflag og bannere er formålet med flagstangens anvendelse en anden.
Danmarks-Samfundet anbefaler, at man benytter sig af den praksis der er gældende for
udformning og konstruktion af flagstænger til Dannebrog.
Der er ikke nogen officielle bestemmelser der fastlægger hvordan en flagstang skal anvendes.
Men Justitsministeriet har bestemt, hvad man må flage med i Danmark og hvordan.
*******************
Spørgsmål
Skal en Dannebrogsvimpel placeret på en signalmast i havnen uden for sejlersæsnonen være
belyst om natten?
Svar
Nej.
*******************
Spørgsmål
Hvordan skal der flages når en gårdbutik opsætter Dannebrogsflag ved indgangen/indkørslen
til gårdbutikken?
Svar
Danmarks-Samfundet anbefaler, at de gældende regler og bestemmelser for flagning med
Dannebrog fra en flagstang overholdes.
Det betyder, at Danmarks-Samfundet ikke vurderer, at der er forskel på en fast monteret
flagstang på en sokkel, en fast monteret skråtstillet flagstang på en bygning, midlertidig
opsatte flagstænger, flagalleer i forberedte flagstangshuller samt tilsvarende faste eller
midlertidigt opsatte flagstænger.
Dannebrog skal derfor enten nedhales efter bestemmelserne for de danske flagtider eller at
Dannebrog skal belyses som angivet efter bestemmelserne for flagning om natten.
SLUT

