God flagskik

for statslige myndigheder
Din guide til korrekt brug
af Dannebrog

God flagskik

for statslige myndigheder
Velkommen til vores guide med gode råd om flagning og god flagskik.
Guiden er et nemt og overskueligt værktøj, som giver dig et hurtigt samlet overblik og hjælper dig til at flage
korrekt med Dannebrog. Hvad enten du benytter flag, vimpel eller stander foran eller på offentlige bygninger.
Reglerne om flagning fremgår ikke af en egentlig lov, men skal findes i en række forskellige forskrifter, som
er nærmere beskrevet på bla. Justitsministeriets og Danmarks-Samfundets hjemmesider.
Vi har været hjemmesiderne igennem for dig, og samlet det væsentlige på de kommende sider. Guiden
indeholder mange nyttige tips, bliv klogere på emner som:
1

Hvilke typer Dannebrog findes der?

2

Hvordan vælger du den rigtige flagstørrelse til din flagstang?

3

Hvornår skal du flage?

4

Hvornår skal flaget op, og hvornår skal du hale det ned?

5

Sådan hejser og nedhaler du Dannebrog på en sikker og respektfuld måde

6

Hvilke flag må du flage med, og hvordan skal opstillingen være?

7

Sådan flager du på halv

8

Må du flage, selvom du ikke har en flagstang?

9

Sådan folder du dit flag

10

Sådan bortskaffer du dit Dannebrogsflag

Der er mange ting, du skal vide for at flage korrekt. Hos design flag kender vi alle reglerne til bunds, og vi
kan hjælpe dig med at få styr på, hvad der er korrekt i forhold til flagning.
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 33 31 90 00, hvis du er i tvivl.

Rigtig god læsning!
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Hvilke typer Dannebrog findes der?
Der findes flere varianter af Dannebrogsflaget: stutflag, splitflag, vimpel og stander.

Stutflag

Stutflaget er det flag de fleste af os forbinder med
det almindelige Dannebrogsflag, idet dette flag må
anvendes af alle borgere. Det måler 3:4 (højde x
bredde) og er rød pantone 185 med hvidt kors.

Splitflag

Splitflaget er Danmarks officielle flag. Det benyttes af
Kongehuset, Statsmyndigheder i og uden for Danmark
samt private virksomheder, som har fået tilladelse til at
benytte flaget. Det måler 1:2 (højde x bredde), og er rød
pantone 185 med hvidt kors samt split. Anvendes flaget
til søs er det mørkere rød, pantone 193 med hvidt kors
og split.

Vimpel
Vimplen kan du flage med, når flaget ikke er hejst. Den
er et godt supplement til flaget, og en god måde du kan
få ekstra glæde af din flagstang.

Stander
Standeren er en bredere udgave af vimplen, den
syner af mere på flagstangen. Standeren er f.eks. egnet,
hvis der ikke er meget plads omkring flagstangen, fordi
den står tæt på beplantning og huse, eller hvis der er
tale om en længere flagstang.
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Hvordan vælger du den rigtige flagstørrelse
til din flagstang?
Når du skal købe et flag er det vigtigt, at proportionerne er rigtige i forhold til, hvordan flaget skal bruges, og
hvorledes omgivelserne ser ud der, hvor flagstangen står.
Flaget skal passe til flagstangen. Både ud fra et æstetisk synspunkt, men også fordi et for stort flag vil
have svært ved at vaje rigtigt i vinden. Et for stort flag vil også udgøre et stort slid for flagstangen, som over
længere tid vil blive unødigt belastet, og måske til sidst bukke under.
Som oftest står flagstangen frit på jorden eller på en bygning, men det er også muligt at få flagstænger, der
er vandrette eller skråtstillede, så de kan fastgøres til bygningsfacader.

1

2

3

4
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1/3
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Nr.

Flagstangens placering

Flagstangens hældning

Flagets størrelse

1

Monteret på jorden

Lodret flagstang

1/5 af flagstangens højde

2

Monteret på bygningen

Lodret flagstang

1/2 af flagstangens højde

3

Monteret på bygningen

Vandret flagstang

1/2 af flagstangens længde

4

Monteret på bygningen

Skråtstillet flagstang

Lidt over 1/3 af flagstangens længde
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Hvor stort skal mit flag være?

Størrelsen på dit flag afhænger af din flagstangs længde og placering.
I det følgende gennemgår vi principperne for de forskellige flagtyper, men det er altid en god ide at rådføre
sig med det firma, der skal producere og levere flaget for at være sikker på, du får den løsning, som passer
lige præcis til dit behov, og at målene bliver helt korrekte.

Dannebrogsflag

En tommelfingerregel er, at flagets højde skal udgøre en femtedel af flagstangens højde. Til en
10-meter fritstående flagstang skal du bruge et flag, der er 200 cm i højden. Dog kan der være vejr- og
lokalitetsforhold, der taler for at afvige reglen, således at du på dage med meget blæst benytter et stormflag.
Stormflaget ligner et almindeligt flag, det er blot mindre, da stormflagets højde bør måle en tiendedel af
flagstangens højde.
For en vandret flagstang gælder som udgangspunkt reglen, at flagets højde skal fylde halvdelen af
flagstangens længde, dvs. er flagstangen 6 meter, så bør flaget være 300 cm.
For en skråstillet væghængt flagstang bør flagets højde være lidt over en tredjedel af flagstangens længde.
Er flagstangen 5 meter lang, bør flagets højde måle omkring 175 cm for at følge anvisningerne.

Splitflag

Højden på splitflaget følger de samme regler som beskrevet under afsnittet om Dannebrogsflaget. Har du
f.eks. en 10-meter fritstående flagstang skal du bruge et flag, der er 200 cm i højden.

Vimpel

En Dannebrogsvimpel skal være halv så lang som flagstangen. En 10-meter flagstang skal altså have en
500 cm lang vimpel.

Stander

En Dannebrogsstander (en bred vimpel på 50 cm), skal være en tredjedel af flagstangen. En 10-meter
flagstang skal have en stander på 350 cm.
Reglerne ovenfor har vi indarbejdet i nedenstående 3 tabeller, som en hjælp når du skal vælge størrelse på
flaget.
Bemærk målene er vejledende, da omgivelserne omkring flagstangen også må tages med i betragtningen.
Flagstørrelserne er angivet i centimeter samt højde x bredde.
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Flagstang placeret foran bygning
Længde af
flagstang
i meter

Størrelse af
splitflag

Størrelse af
stormflag af
splitflag

Størrelse af
stutflag

Størrelse af
stander

Størrelse af
vimpel

5

105 x 200

50 x 100

94 x 125

50 x 200

21 x 250

6

114 x 225

66 x 125

114 x 150

50 x 200

21 x 300

7

140 x 275

76 x 150

133 x 175

50 x 250

21 x 350

8

150 x 300

76 x 150

170 x 225

50 x 300

21 x 400

9

189 x 360

95 x 180

189 x 250

50 x 350

21 x 450

10

208 x 400

105 x 200

208 x 275

50 x 350

21 x 500

11

227 x 435

114 x 225

227 x 300

50 x 400

21 x 550

12

245 x 475

132 x 250

246 x 325

50 x 400

21 x 600

13

265 x 500

132 x 250

265 x 350

50 x 450

21 x 650

14

282 x 535

140 x 275

284 x 375

50 x 500

21 x 700

15

302 x 575

150 x 300

300 x 400

50 x 500

21 x 750

16

320 x 615

150 x 300

320 x 425

50 x 600

21 x 800

17

337 x 645

170 x 325

337 x 450

50 x 600

21 x 850

18

360 x 685

189 x 360

357 x 475

50 x 600

21 x 900

Flagstang fastgjort skråt på bygningsfacaden
Længde af
flagstang
i meter

Størrelse af
splitflag

Størrelse af
stutflag

2

66 x 125

38 x 50

3

95 x 180

57 x 75

4

114 x 225

76 x 100

5

132 x 250

94 x 125

6

150 x 300

114 x 150

Flagstang fastgjort vandret på bygningsfacaden eller lodret på taget
Længde af
flagstang
i meter

Størrelse af
splitflag

Størrelse af
stormflag af
splitflag

Størrelse af
stutflag

2

95 x 180

50 x 100

94 x 125

3

105 x 200

66 x 125

114 x 150

4

114 x 225

76 x 150

133 x 175

5

132 x 250

95 x 180

150 x 200

6

140 x 275

105 x 200

170 x 225
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Hvornår skal du flage?
Statslige myndigheder har ikke pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger på de officielle flagdage,
mens privatpersoner, private virksomheder og organisationer ikke har pligt til at flage.
Når statslige myndigheder flager udover de officielle flagdage f.eks. i anledning af en medarbejders
jubilæum, er det stutflaget og ikke splitflaget, de hejser.
Udover de officielle flagdage, som du kan se her: Flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige
myndigheder skal flage ved særlige begivenheder. Det kan f.eks. være i tilfælde af statsbesøg eller særlige
begivenheder i Kongehuset.
Der kan være tilfælde, hvor fødselsdage i Kongehuset falder på langfredag. I disse tilfælde flages der på
halv stang.
Hvis du synes, det er svært at holde styr på flagdagene, kan du hente hjælp fra vores gratis app:
’Husk Flaget’. Download den herunder, og bliv mindet om flagdagen på forhånd, samt hvornår det er tid til
at hejse flaget og hale ned igen.
Download til iOS her.
Download til Android her.
Når du ikke flager med Dannebrog, er det god skik og et flot syn at hejse en vimpel, så flagstangen ikke står
tom. Eller du kan anvende en stander, som er en bred vimpel.

4
Hvornår skal flaget op, og hvornår
skal det hales ned?
Dannebrog hejses kl. 8.00 (dog tidligst ved solopgang) og hales ned igen ved solnedgang. Vil du kende de
helt præcise tidspunkter, kan du se dem på DMI’s hjemmeside via dette link.
Du kan hale flaget ned tidligere, hvis der er behov for det. Men du kan ikke flage efter mørkets frembrud,
medmindre der er lys på flaget. For at flaget er tilstrækkeligt belyst, skal lyskilden være monteret på
flagstangen eller en projektør placeret tæt på stangen. Vimpel og stander må gerne være hejst om natten,
også uden belysning.
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Sådan hejser og nedhaler du Dannebrog
på en sikker og respektfuld måde
Du bør vise respekt for flaget, når du hejser og nedhaler det. Hejs aldrig et flag der er gået i stykker, er slidt
eller snavset.
Sørg for at hejse flaget helt til tops i et roligt tempo, og tilskuere står med fronten mod flaget. Reglen er, at
alle tager kasket, hat o.lign. af, både den der hejser og nedhaler flaget, men også de der kigger på.
Sædvanligvis er det to personer, der hejser og nedhaler flaget, men i større forsamlinger er der andre måder
at ære Dannebrog på. I forbindelse med at du hejser eller nedhaler flaget, råber en f.eks. ‘Hils flaget’, alle
stopper op og vender sig mod flaget, mens du hejser eller nedhaler det. Når seancen er slut, lyder det
’Fortsæt’, og alle går tilbage til det, de var i gang med.
Til andre tider kan du lave en egentlig parade i forbindelse med hejsning og nedhaling af flaget, og I kan
synge en flagsang som hyldest til Dannebrog. Der er to muligheder – enten tilpasser du flagets bevægelse
sangen, således at sangen er slut, når flaget er kommet på plads. Alternativt synger I først sangen, efter
flaget når sin slutposition.
Nok om dem, der er tilstede under hejsning og nedhaling – og hvordan de bør agere.

Nu til den praktiske del – hvordan flaget kommer op i flagstangen.

Flaget må ikke røre jorden, derfor kan du med fordel holde det sammenfoldet under armen, både mens du
binder flaget fast og hejser det, indtil det er helt fri af jorden og folder sig ud.
Der er flere måder at fastgøre flaget til flaglinen. På flag af ældre dato vil det være enkelt eller dobbelt
flagknob, du benytter til at gøre flaget fast med, mens nyere flag ofte bliver produceret med flagkroge.
På næste side læser du mere om, hvordan du fastgør flaget.
Ved nedhalingen samler du flaget over den ene arm. Ved hejsning og nedhaling af store flag er det
nemmere at benytte en pæn opsamlingskasse, hvori flaget er gjort klar til hejsning, og hvor flaget kan ligge,
når du haler det ned igen.
Du vikler flaglinen et par gange løst omkring stangen. Er den for løs, kan du risikere den slår imod
flagstangen. Vær opmærksom på at linen trækker sig sammen i fugtigt vejr, så den må heller ikke være for
stram.
Læs videre på side 14 og se, hvordan du folder flaget.
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Sådan fastgør du flaget med flagkroge
1

Start med at vikle flaglinen ud inden du sætter
flagkrogene på linen.

2

For at lette arbejdet kan du fastgøre nedhaler-linen til
flagline-holderen.

3

Sæt flagkrogen på flagets top sammen med flagkrogen
på ophaler-linen.

4

Dernæst sætter du de to sidste flagkroge sammen.

5

Med ophaler-linen haler du flaget helt op til flagknoppen,
og den skal være stram.

6

Nedhaler-linen skal være mere slæk, så flaget vajer frit
fra stangen.

7

Nu vikler du flaglinen rundt om flagstangen og gør den
fast til flagline-holderen.

Sådan fastgør du flaget med flagknob
1

Start med at vikle flaglinen ud inden du går i gang med at
binde flagknob.

2

For at lette arbejdet kan du fastgøre nedhaler-linen til
flagline-holderen.

3

Det er samme fremgangsmåde – hvad enten du laver
enkelt eller dobbelt flagknob. Start med flagets top.

4

Lav en løkke med den ene ende af flaglinen.

5

Stik den anden ende af linen gennem løkken, før den
rundt om løkken én eller to gange.

6

Før derefter enden af linen op og under sig selv. Stram til.

7

Gør det hele endnu engang, så du fastgør bunden af
flaget med den nederste del af flaglinen.

8
7

Når du vil løsne flagknobet, så løsner du linen med
løkken.

9
7

Med ophaler-linen haler du flaget helt op til flagknoppen,
og den skal være stram.

10
7

Nedhaler-linen skal være mere slæk, så flaget vajer frit
fra stangen.

11
7

Nu vikler du flaglinen rundt om flagstangen og gør den
fast til flagline-holderen.
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Sådan binder du flagknob
Enkelt flagknob

Dobbelt flagknob

1

Lav en løkke med den ene ende af
flaglinen.

1

Lav en løkke med den ene ende af
flaglinen.

2

Stik den anden ende af linen gennem
løkken, før den rundt om løkken én gang.

2

Stik den anden ende af linen gennem
løkken, før den rundt om løkken to gange.

3

Før derefter enden af linen op og under
sig selv. Stram til.

3

Før derefter enden af linen op og under
sig selv. Stram til.

4

Når du vil løsne flagknobet, så løsner du
linen med løkken.

4

Når du vil løsne flagknobet, så løsner du
linen med løkken.
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Hvilke flag må du flage med, og hvordan
skal opstillingen være?
I Danmark er det ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske, uden at man indhenter tilladelse
fra politiet. Undtaget herfra er dog flagning med følgende flag:
1

det grønlandske flag

2

det færøske flag

3

det norske flag

4

det svenske flag

5

det finske flag

6

det islandske flag

7

FN-flaget

8

EU-flaget

Ovennævnte flag kan hejses uden forudgående tilladelse. Endvidere er udenlandske ambassader og
konsulater i Danmark undtaget fra forbuddet.
Ønsker du at flage med andre staters flag, skal du søge tilladelse hos det lokale politi. Som regel betinges
en sådan tilladelse af, at du samtidig flager med Dannebrog af mindst samme størrelse og anbragt på
en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil kunne fraviges i tilfælde af, at du kun råder over én
flagstang. Hvis du kun råder over én flagstang, må du ikke flage med flere flag samtidig.
Når du hejser Dannebrog sammen med et eller flere af de nordiske landes flag i Danmark bør du kende til
retningslinjerne for placering af de enkelte flag. Dannebrog bør du altid anbringe på den fornemste plads, og
landene er rangordnet som følger:
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Ålandsøerne, Grønland.
Har du flere flagstænger ved siden af hinanden, så har antallet betydning for, hvilken flagstang der står på
den fornemste plads, og hvordan du placerer flagene i forhold til den, der står og kigger på dem.
Når du flager med andre landes flag, placerer du alle de fremmede landes flag i alfabetisk orden efter
landenes navne på fransk. Dannebrog hejser du stadig på den fornemste plads.
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Principperne er følgende:

1

Hvis der kun er to flagstænger, er den fornemste plads den til venstre for den, der står og ser
ind på flagene. Eksempel på opstilling:

Danmark

2

Er der et ulige antal flagstænger, er den fornemste plads stangen i midten. Den næstfornemste
er så den til venstre for den fornemste stang, den tredjefornemste er til højre for den fornemste
plads - og sådan skifter det. Igen er det tanken, at vi står og kigger ind på flagene.
Eksempel på opstilling:

Norvège

3

Tyskland

France

Allemagne

Danemark

Finlande

Islande

Suède

Står der et lige antal stænger, er de to midterste de fornemste og af disse den til venstre den
aller fornemste. Igen står vi og kigger ind på flagene. Eksempel på opstilling:

Norvège

Finlande

Danemark

Allemagne

Islande

Suède

Ved særlige lejligheder kan du afvige reglen om flagenes placering, hvis du har god grund til at hædre eller
fremhæve et lands flag. I det tilfælde placerer du det lands flag næst efter Dannebrog.
Kun når du flager med et overnationalt flag, f.eks. FN-flaget skal du give dette den fornemste plads, og helst
en flagstang, der er særligt placeret.
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Sådan flager du på halv
Du kan flage på halv stang ved dødsfald samt begravelse og bisættelse for at udtrykke og signalere sorg.
Når du skal hejse flaget på halv stang, gælder der følgende:
1

Først hejser du flaget helt op og derefter haler du det ned til en højde, så flagets underkant
er ud for midten af flagstangen. Når du haler flaget ned, hejser du det først atter til tops, og
derefter haler du det helt ned.

2

Du kan flage på halv på dagen for dødsfaldet. Sker dødsfaldet sidst på dagen eller efter
solnedgang, kan du flage på halv næste dag. Ved begravelse og bisættelse hejser du flaget
på halv stang og efter den kirkelige handling hejser du flaget til tops.

8
Må du flage, selvom du ikke har en flagstang?
Du må faktisk gerne flage, selvom du ikke har en flagstang. Det kan du gøre ved at hænge flaget f.eks. fra
en altan, hvor det kan hænge frit og ikke røre jorden. Flaget skal hænge med de ’kvadratiske’ felter opad, og
du skal fastgøre det, så det ikke blæser væk. Det skal se respektabelt ud.
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Sådan folder du dit flag
Flaget bør være helt tørt, inden du lægger det sammen. De fleste flag i dag er fremstillet af polyester og
tørrer meget hurtigt. Er dit flag derimod af uld, som var meget anvendt i gamle dage, skal du være mere
tålmodig med at lade flaget tørre et egnet sted, inden du folder det.
Det er en god ide at være to om at folde et Dannebrogsflag og hold dig for øje, at det hvide kors ikke er
synligt, når flaget er foldet og rullet sammen.
Opbevar altid flaget et tørt sted, og benyt ikke plastikpose.

1

Tag fat i hver ende af flaget, og fold (alt
afhængig af størrelse) to gange på den lange
side, så flagkrogene kommer til at ligge
ovenpå hinanden.

2

Rul flaget stramt fra højre mod venstre, så
det ikke krøller.

3

Læg nu det sammenrullede flag et tørt sted,
så det er klar til næste gang, du vil flage.
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Sådan bortskaffer du dit Dannebrogsflag
Hejs aldrig et flag der er gået i stykker, er slidt eller snavset. Det er god flagskik, at du sørger for at
skille dig af med et Dannebrogsflag, som ikke længere er præsentabelt. Det gør du ved at brænde det
– enten på et privat bål eller aflevere det på containerpladsen. Det vil være respektløst at bruge flaget
til pudseklud.

Ved vejs ende...
Nu er du kommet til vejs ende i vores guide med gode råd om flagning og god flagskik for danske statslige
myndigheder. Vi håber, du synes, det er et brugbart værktøj til at sikre korrekt flagning, næste gang du skal
hejse flaget. Mangler du noget i guiden, så vil vi gerne høre fra dig.
Du er sikkert enig med os i, at der er mange ting at holde styr på. Men fortvivl ikke. Hos design flag har vi
mange års erfaring og kender alle reglerne til bunds. Vi kan hjælpe dig med at få styr på, hvad der er korrekt
i forhold til det, du har brug for.
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller besøge vores webshop.
Har vi ikke flaget i shoppen, kan vi lave det efter bestilling.

33 31 90 00

www.designflag.dk/butik

design flag ApS
Axel Jarls vej 43
3400 Hillerød
Tel: 33 31 90 00
Mail: info@designflag.dk
Shop: www.designflag.dk/butik

Download gratis app’en
’Husk Flaget’
... og bliv mindet om flagdagen på forhånd,
samt hvornår det er tid til at hejse
flaget og hale ned igen
Download til iOS her
Download til Android her
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