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Af Søren Cruys-Bagger fra Nationalt videncenter om Dannebrog.
Flagkonsulent i Danmarks-Samfundet. Udarbejdet september 2015.
Der er mange ord og begreber som anvendes i forbindelse med flag og faner.
Forklaringsordbogen benyttes til korrekt brug af begreber og navne om Dannebrog og i
forhold til Danmarks-Samfundets foreningsvirksomhed.
Forklaringsordbogen indeholder eksempler på hvordan ord eller et begreb kan anvendes.
Skænke
Verbum
Fra det middelnedertyske ord schenken. Betød egentlig 'stille eller holde skråt'.
En højtidelig måde at give en gave på
Synonymer kunne være at forære eller at donere
Afledt ordsammensætning er eksempelvis ordet bortskænke
Danmarks-Samfundet Lokalforeningen i Odense skænker hermed et Dannebrogsflag til…
Forære
Verbum
Fra det middelnedertyske ord voreren som betyder 'hædre med gaver'
Ordet betyder også i denne sammenhæng at give en gave
Sprogligt
Nogen forærer nogen noget
Nogen forærer noget til nogen
Nogen forærer noget væk eller noget bort
Danmarks-Samfundet Dette Dannebrogsflag foræres hermed til …
Donere
Verbum
Oprindelsen er fra latin. Ordet donare betyder at 'give'.
Ordet ’at donere’ symboliserer i denne sammenhæng at give noget eksempelvis en gave
væk især til et almennyttigt formål
Sprogligt
Nogen donerer noget til nogen
Danmarks-Samfundet Ordet at donere anvendes normalt ikke i sammenhæng med
Dannebrog.
Overdrage
Verbum
Oprindelsen er fra nedertysk hvor ordet overdragen betegner at 'overdrage'
Ordet betyder ’at give nogen noget’, ofte på en højtidelig, officiel eller juridisk gyldig måde, f.
eks. en ejendom, en rettighed eller et ansvar for noget
Sprogligt
Nogen overdrager nogen noget
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Danmarks-Samfundet Dette Dannebrogsflag samt en 12 meter høj flagstang på sokkel
overdrages hermed af Danmarks-Samfundet til Danske Veteranhjems afdeling …
Indvielse
Substantiv
Ordet betyder festlighed eller ceremoni hvorved noget eller nogen indvies
Danmarks-Samfundet
Faneindvielse
Den ceremoni, som gennemføres, når en ny fane overrækkes til en forening eller lignende,
inden den tages i brug første gang.
Indvie et flag
Den ceremoni, som gennemføres, når et nyt flag overrækkes til en forening eller lignende,
inden den tages i brug første gang ved hejsning på en flagstang.
Overrække
Verbum
Ordet betyder at give noget på en formel eller højtidelig måde
Det vil sige at nogen overrækker noget til nogen
Danmarks-Samfundet Vi overrækker en Dannebrogsfane; Vi overrækker et
Dannebrogsflag.
Uddele
Verbum
Ordet betyder at fordele noget blandt flere personer.
Det vil sige at nogen uddeler noget til nogen.
Ordet kan også betyde at tildele som udtryk for anerkendelse, taknemmelighed, velvilje eller
lignende. Det kan være at uddele en pris, at uddele en medalje eller at uddele et legat.
Danmarks-Samfundet Landsformanden har i år uddelt 5 Dannebrogsfaner til de lokale
idrætsforeninger.
Udleverer
Danmarks-Samfundet udleverer Dannebrogsflag og Dannebrogsfaner.
Tage en fane i brug
Faneindvielse. At tage en Dannebrogsfane i brug betyder at der gennemføres en
faneindvielse.
Tage et flag i brug
Om at indvie et flag. Første gang et nyt Dannebrogsflag skal anvendes i foreningen eller
organisationen kan der gennemføres en mindre højtidelig aktivitet. Inden Dannebrogsflaget
hejses holdes en kort tale hvorefter flaget hejses samtidig med at der synges en flagsang.
Inden flaget tages i brug bør den der skal forestå hejsningen kontrollere at flaget er uden fejl
og mangler. Selv nye flag kan have fabrikationsfejl.
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