
 
 

Flagregler. 
Af Lars N. Hansen 

 

Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog. Det er f.eks. ikke velset, at sætte tekst og logoer 

på Dannebrog. Flaget bør heller ikke være laset, snavset eller falmet. 
 

Et par enkle regler: 

 Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget 

først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige 

lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for "Fanden".  

 Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.  

 Et flag bør ikke røre jorden.  

 Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.  

 En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. 

En vimpel må man flage med både dag og nat. Det samme gælder for Dannebrogsstanderen som 

anvendes til at flage med på samme måde som en vimpel. Dannebrogsstander, der er kortere og bredere 

end en almindelig vimpel.   

 Flaget højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal 

standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden. Hvis 

stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse 

bero på et skøn. På skråtstillede stænger kan en tommelfingerregel være, at standerliget er ca. 1/3 af 
stangens længde.  

Flagning på halv stang:  

Når man flager på halv stang skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. 

Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte. 

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er 
overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang. 

Må man brænde flaget: 

 Ja, hvis der er tale om, at du vil destruere et gammelt eller ødelagt flag. Men afbrændingen bør nok ikke 

ske offentligt! Man kan også blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive 

brændt på forbrændingsanstalt 

Iflg. straffelovens §110 e straffes den, der offentlig forhåner en nations flag, De Forenede Nationers eller Det 
Europæiske Råds flag med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

Må flaget røre jorden:  

Der står ingen steder, at flaget eller en evt. vimpel ikke må slæbe hen over jorden i forbindelse med op eller 

nedhaling. 

Dette medfører bl.a. at det er en god skik ikke at lade flag eller vimpel slæbe hen over jorden under op og 

nedhaling. 

Det bedste er, at lade en anden person holde flaget eller vimplen, medens man selv sørger for det praktiske 
med fastgørelse og op og nedhaling. 

Må man flage med et andet lands flag: I Danmark kan der søges tilladelse til at flage med anerkendte 

staters flag. Tilladelse gives af den lokale politidirektør. 

Der er generel tilladelse til flagning med de nordiske landes flag, herunder det færøske og grønlandske, 
ligesom det også er tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag (EU-flaget). 


