
O
nsdag den 25. august 
2021 var der en stem-
ningsfuld faneoverræk-

kelse til Aabenraa kommune 
umiddelbart inden byrådsmødet.  

Efter en kort tale fra borgmesteren og 
landsformanden for Danmarks-Sam-
fundet, Bjarne Erbo Grønfeldt blev fa-
nen overrakt af Christian Rasmussen 
og landsformanden til borgmesteren.  

Inden da slog borgmester, Tho-
mas Andresen, viceborgmester, Ej-
ler Schütt, og 2. viceborgmester, 
Karsten Meyer Olesen, hvert et 
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Overrækkelse af Dannebrog til to jyske 
kommuner 
Bjarne Erbo Grønfeldt, landsformand. Foto: Aabenraa Kommune

søm i toppen af fanen for Hen-
des Majestæt Dronningen, Fæd-
relandet og Aabenraa Kommune.   

Overrækkelse af fane til Skander-
borg kommune
Den 1. september 2021 blev der 
under højtidelige former, forud for 
mødet i byrådet, overrakt en fane til 
Skanderborg Kommune.
 
Inden overrækkelsen blev der holdt 
en kort tale af  formanden for Dan-
marks Samfundet i Skanderborg, H.O. 
Danielsen samt af borgmesteren.  
 

Der blev slået søm i for H: M. Dron-
ningen af landsformand Bjarne Erbo 
Grønfeldt, for Fædrelandet af  H. O. 
Danielsen og for Skanderborg Kom-
mune af borgmesteren, og fanen blev 
herefter overrakt til borgmesteren af 
H. O. Danielsen. 
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Mobilepay
Alle beløb tæller 
- både store og små.

 
19229 

Bank overførsel
Du kan foretage en 
bankoverførsel via 
 
Reg.: 2277 
 
Konto: 6449520104

arv & Donation
Ønsker du, at en del 
af din arv skal gå til at 
støtte Danmarks-Sam-
fundet, skal du oprette 
et testatmente.  
 
Du kan også vælge at 
donere et beløb til  
Danmarks-Samfundet.  
 
Beløb til Danmarks 
Samfundet er desværre 
ikke godkendt som 
fradragsberettigede. 
Læs mere på hjemme-
siden.

Dannebrog til tops
Nationalt videncenter om Dannebrog ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Når man skal købe en flagstang, 
kan man normalt vælge mellem 

to meget forskellige typer af ma-
terialer. Enten er den lavet af træ 
eller også er den lavet af glasfiber. 
 
En flagstang af træ er i mange til-
fælde lavet af grantræ. Fabrikant-
en skaffer sig høje og lige træstam-
mer til at lave flagstangen af. Træet 
bliver fældet, afgrenet og afbarket. 
Derefter høvles stammen og den 
overfladebehandles med olier og 
males. En flagstang af træ kan hol-
de i rigtig mange år, men flagstan-
gen kræver at den løbende bliver 
vedligeholdt. Malingen skaller som 
regel af efter nogle år. En flagstang 
udsættes for hårdt dansk vejr, 
blæst og kraftigt solskin. 
En ru eller beskidt flagstang kan 
ødelægge flaget, vimplen eller 
standeren. Når man skal vedlige-
holde flagstangen, må man første 
løsne den nederste bolt og lang-
somt sænke flagstangen, så den 
kommer ned at ligge på jorden. 

Herefter skal den slibes og males. 
Men vær flere om at lægge flag-
stangen ned. Den kan være tunge-
re og mere uhåndterlig end man 
regner med. 
En flagstang af glasfiber har den 

samme charme som en flagstang af 
træ, men til gengæld er den stort 
set vedligeholdelsesfri. Den kan 
med tiden blive snavset og trænge 
til rengøring, men den skal aldrig 
slibes og males.  
 
Hvis den bliver for snavset, an-
skaffes en flagstangsvasker som 
sammen med en vandslange og 
flagstangssnoren kan bevæge sig 
op og ned.  
 
En flagstang hvor Dannebrog skal 
vaje skal være malet hvid. Den må 
ikke være kulørt, stribet eller malet 
i flere farver. I toppen af flagstan-
gen placeres en flagstangsknop, 
som enten kan være af træ eller 
glasfiber. Knoppen er almindeligvis 
rød.  
 
De fleste flagstænger bliver fastg-
jort på en fod. Foden er gravet ned 
i jorden. Foden kan være lavet af 
beton eller træ.  
 
Flagstænger af glasfiber kan også 
fås med en usynlig indvendig fod, 
for eksempel et spyd eller en pæl, 
som flagstangen sættes ned over. 

Udstilling og foredrag på Vikingeskibsmuseet, Roskilde
 
Vikingeskibsmuseet viser i øjeblikket særudstillingen ‘I Røg og Brand – 
Slaget i Femern Bælt, 1644’.
 
I løbet af efteråret og vinteren er der tillige en række foredrag.
 
Medlem af Danmarks Samfundets landsledelse, militærhistoriker Hans 
Christian Bjerg holder således foredrag den 6. oktober 2021
 
Om udstillingen, foredragene, priser m.v. se I Røg og Brand - Slaget i Fe-
mern Bælt i 1644: Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

Læs videre på side 6
Medlemsstatus

Danmarks-Samfundet 
har medlemsfremgang 
og har pt.  
2.243 medlemmer.  
 
Herudover er der 127 
medlemmer i  
lokalforeningen i  
Sydslesvig.
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Flagspot
Nationalt videncenter om Dannebrog ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger 

Er der ingen flaglov? 

D
er findes ikke nogen flaglov i Danmark, men 
der findes regler for god flagning med Dan-
nebrog. Flagning i private haver er i princip-

pet op til den enkelte ejer. Men der findes alligevel 
en række hævdvundne regler for, hvordan man bør 
gøre, når der flages. Flaget hejses ved solopgang, 
dog tidligst klokken 8 og hales ned ved solnedgang. 
Der bør vises respekt for flaget, når det hejses.  
 
Er flaget bliver snavset og laset? 
Mange har brugt Dannebrog som en 
synliggørelse af de sportsbegivenheder 
der finder sted i 2021. Rigtig mange 
har sat Dannebrog fast på altanen eller 
klemt det fast i vinduerne. Det betyder 
at flaget måske er blevet så snavset og 
beskidt samt at flaget er blevet revet så 
meget i laser, at der skal anskaffes et nyt Dan-
nebrogsflag. 
 
Hvilke helligdage er officielle flagdage? 
Danmarks officielle flagdage er fastlagt gennem 
en cirkulæreskrivelse fra Justitsministeriet fra 
marts 2018. Der er forskel på de officielle kirkelige 
flagdage og de kirkelige flagdage. Store bededag; 
2. Påskedag; 2. Pinsedag og 2. Juledag er ikke 
officielle kirkelige flagdage, men derimod kirkelige 
flagdage. 
 
Hvordan bortskaffes Dannebrog? 
Flag ikke med at flage med et Dannebrog, der 
er blevet afbleget af solen, laset eller snavset. 
Ifølge skik og brug er det ikke passende at vaske 
flaget. Når flaget bliver for slidt eller snavset skal 
det bortskaffes. Det mest korrekte er at brænde 
flaget, men det må ikke ske offentligt. Flaget kan i 
stedet afleveres til et forbrændingsanlæg, men det 
skal være hensigtsmæssigt pakket ind i en affald-
spose. En udtjent vimpel eller stander bortskaffes 
på samme måde som flaget. 
 
Må der være et Dannebrog i firmalogoet? 
Danske firmaer, der producerer varer af dansk 
oprindelse, kan benytte stutflaget som mærkning 
på deres produkter. Det er tilladt at anvende 
Dannebrog i form af stutflaget i firmalogoer, 
varemærker eller på salgsvarer, emballage eller i 
varereklamer. Stutflagets udseende, proportioner 
og farver skal anvendes. Brug af stutflaget i fir-
malogoer for udenlandske firmaer eller produkter 
af udenlandsk oprindelse er ikke tilladt. 

 Hvad er en Dannebrogsfane? 
En fane består i sin grundudformning af en fane-
dug og en fanestang. Ofte sætter man forskellige 
typer udsmykning på fanen. Udsmykningen skal 
symbolisere både tilhørsforhold, fanens delta-
gelse i aktiviteter og selve fanens historie. Uds-
mykningen af en dannebrogsfane er som regel 
et fanespyd, et fanespir eller et topemblem som 
placeres øverst på fanen. Ofte har fanespyddet en 

udformning og et symbolindhold der identi-
ficerer foreningen eller den forening som 

har udleveret fanen. Dette synliggøres 
gennem et monogram eller et logo 
placeret inde i spyddet. Alle faner, som 
Danmarks-Samfundet udleverer, er 
forsynet med et fanespyd med Dan-

marks-Samfundets logo. 
 

Hvad skal Nationalt videncenter om  
Dannebrog? 
Centeret skal indsamle, rådgive, dokumentere, 
informere og formidle viden om Dannebrog samt 
fremme forståelsen af at Dannebrogs historie, 
flaget som nationalsymbol og flaget som kulturarv 
har betydning. Centeret svarer på spørgsmål om 
Dannebrog; udgiver Dannebrogsviden – aktuel 
viden om Dannebrog; udarbejder informationsma-
teriale; laver undervisningsmateriale til folkeskolen 
(grundskole) og ungdomsuddannelser (gymnasiet); 
holder foredrag og videnformidler. 

Fakta
Nationalt videncenter om Dan-
nebrog kan kontaktes gennem 
Danmarks-Samfundet. Er der 
spørgsmål om anvendelse af 
Dannebrog eller om flagning 
send dit spørgsmål til vores 
flagkonsulent på e-mail: 
ds@danmarks-samfundet.dk

Hvordan bortskaffes 
Dannebrog?
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Dannebrog til OL og PL
Nyhedsbrevredaktør Daniel Klestrup Bjærge. Foto: Lars Møller for DIF og Team Danmark

D
anmarks-Samfundet 
udlånte de fire danne-
brogsfaner, der blev over-

rakt af Hans Kongelige Højhed 
Kronprinsen ved et pressemøde 
forud for de Olympiske og 
Paralympiske Lege.
 

Fanerne til den olympiske  
indmarch blev båret af  
hækkeløber Sara Slott Petersen 
og sejler Jonas Warrer.  
 
 
 
 

Til den paralympiske  
indmarch var det  
para-taekwondo-kæmperen  
Lisa Gjessing og  
para-atletikudøveren Daniel 
Wagner som havde det ærefulde 
hverv at bære Dannebrog ind til 
ceremonien. 

En meget stor tak
Landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt.

M
ed corona i en stor del af 
2020 og 2021, som med-
førte aflysning af stort set 

alle arrangementer – af betydning 
for Danmarks Samfundet.  således 
måtte vi aflyse flagfester, faneover-
rækkelser og mange andre arran-
gementer vi normalt har deltaget i.  

Dette medførte desværre at Dan-
marks Samfundets indtægter blev 
væsentlig påvirket i negativ retning.
Vi anmodede derfor lige før som-
meren vore medlemmer om at 
hjælpe os med donationer. Og pen-
gene væltede ind! Pt. har vi mod-
taget mere end kr. 86.000 – det er 

er ikke bare flot. Det er fantastisk!.  

Tusinde tak til alle de mere end 500-
600  bidragsydere.
 
Dette viser, at vi har mange engage-
rede og medlemmer – hvor er det 
dejligt!
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Dannebrog til Sankt Croix
Lokalforeningsformand Uffe Lundgaard, Køge. Foto: Kathrine Wied, Sjællandske Medier

K
øges borgmester Marie 
Stærke modtog tors-
dag den 19. august vore 

gæster fra Sankt Croix, Elisabeth 
Kolind Pedersen og Leif Clement 
Pedersen samt Bendt Lunds-
bjerg og jeg til overrækkelse af 
2 Dannebrogsflag til foreninger 
på Sankt Croix. Redaktør Kath-
rine Wied, Dagbladet optog 
billede og omtale til avisen med 
overskriften Dannebrog skal sikre 
samhørighed med Sankt Croix. 

Elisabeth og Leif Pedersen har 
boet på Sankt Croix siden 1992 
og arbejder begge for at  
vedligeholde og forbedre rela-
tionen mellem Jomfruøerne og 
Danmark. 

VIDUF; Virgin Islands Danmark 
Ungdoms Fodboldudveksling, har 
Leif Petersen er formand og blev 
etableret i 2006. Forenngen 
har en bestyrelse i Danmark og 
bliver støttet ved fondsmidler 
og enkeltpersoner. Disse mid-
ler bliver anvendt til støtte for 
fodbold/social kulturudveksling, 
hvorved ungdomshold fra US 
Virgin Island kommer på besøg 
i Danmark og ungdomshold fra 
Danmark kommer på besøg på 
US Virgin Islands. Denne udvek-
sling skaber dialog, forståelse 
og positivt samarbejde mellem 
ungdomsspillere og på samme 
tid kendskab til Danmarks og US 
Virgin Islands mere end 250 års 
fælles kulturhistorie. 

Sankt Croix Landmark Society er 
en kulturel organisation, hvis 
mission er at fremme forståelse 
af den unikke historie og kul-
turelle arv fra Sankt Croix 
gennem bevaring, forskning og 
uddannelse. 
Organisationen driver Estate 
Whim Museum i Frederiksted. 
Området på øen og biblioteket 
tilbyder unikke ressourcer til 
forskere og slægtsforskere i 
Caribien. 
Det er med stor glæde at vi fra 
Danmarks-Samfundet kan give 
begge foreninger et Dannebrog  
hver med hjem til Sankt Croix. 
Vi håber, at det danske nationale 
samlingsmærke, Dannebrog, vil 
få en god og inspirerende plads 
i jeres arbejde i sporten og den 
kulturelle arv.



6 Nyhedsbrev årgang 8, nr. 3

Danmarks-Samfundet
P r o t e k t o r :  H a n s  K o n g e l i g e  H ø j h e d  P r i n s  J o a c h i m

Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 96 eller 24 46 81 26 
E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk  

Hjemmeside: www.danmarks-samfundet.dk 

En anden mulighed er at man 
anskaffer et vippebeslag til glas-
fiberstangen.  
 
Hvor høj skal flagstangen være?  
Der er ingen faste regler for, hvor 
høj en flagstang skal være. 
Flagstangens højde bør i vid 
udstrækning vælges i forhold til 
huset, grunden og omgivelserne. 
Flagstangen bør rage et godt 
stykke op over husets tag og det 
meste af beplantningen på grun-
den. Flagstangen skal være så høj 
at Dannebrog kan ses fra vejen.  
 
Der er ingen regler for, hvor på 
grunden flagstangen skal place-
res, medmindre der er fastlagte 
krav i lokalplanen for området. 
Vælg altid en placering så den er 
praktisk. En god praktisk placer-
ing betyder blandt andet at der 
skal der være plads til at flagstan-
gen kan lægges ned når den skal 
slibes og males.  
 
Hvilke flag må der flages med? 
I Danmark flages der normalt 
med det danske nationalflag 
Dannebrog. Nationalflaget er det 
firkantede dannebrogsflag. Det 
kaldes også stutflaget. Flagets 
har altid en bestemt størrelse 
og bestemte mål. Når man køber 
et nyt flag, bør der naturligvis 
vælges et, der passer til flagstan-
gens højde. Tommelfingerreglen 
er, at flagets højde skal være en 
femtedel af flagstangens højde. 
Hvis man har en flagstang på 10 
meter, bør flagets højde altså 

være 2 meter. På skråtstillede 
flagstænger er tommelfingerre-
glen, at flagets højde skal være en 
tredjedel af flagstangens højde. I 
bogen Sådan bruges Dannebrog 
2. udgave, er der på side 19 en 
tabel der viser sammenhængen 
mellem flagets størrelse og flag-
stangens højde. Bogen kan gratis 
hentes på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside.  
 
Dannebrog skal altid have en klar 
rød og hvid farve. Den røde farve 
har sit eget navn. Den hedder 
dannebrogsrød. I en forordning 
fra 1748 om koffardiskibets flag 
står der, at Dannebrog skal være 
rødt. Der står ikke noget om, 
hvilken nuance af rød det skal 
være. Ifølge forordningen fra 
1748 skal forholdet mellem de 
farvede felter i Dannebrog være 
3:1:4,5 (3 for det korte røde felt, 
1 for den hvide stribe og 4,5 for 
det lange røde felt). Dertil skal 
man lægge 0,75 ekstra, så der er 
noget at slide af. Det er disse mål 
som fabrikanterne anvender når 
de skal producere Dannebrog i 
de størrelser der passer til høj-
den af flagstangen.  
 
Hvad må der flages med fra en 
flagstang? Må der f.eks. flages 
med andre landes nationalflag? 
Ud over Dannebrog må der flag-
es med de andre nordiske flag, 
det vil sige det svenske, norske, 
finske, færøske, islandske og 
grønlandske flag.  
Men ikke på samme flagstang. 
Der må også godt flages med 

EU-flaget og FN-flaget. Der må 
ikke flages med andre landes na-
tionalflag. Hvis man ønsker det, 
skal man have en særlig tidsbe-
grænset tilladelse fra politiet. 
 
Når flagstangen står tom, kan 
der hejses en dannebrogsvimpel 
eller en dannebrogsstander. De 
er begge udformet som et spidst 
trekantet flag. Den rigtige læng-
de for en dannebrogsvimpel er 
det halve af flagstangens højde. 
En dannebrogsstander, er kort-
ere og bredere end en vimpel. 
 
Hvis du vil vide mere 
Danmarks-Samfundet har 
udgivet en plakat om flagning 
med Dannebrog. Den indeholder 
en række illustrationer der viser 
hvordan Dannebrog skal flages. 
Plakaten kan købes i webshop-
pen.  

Dannebrog til tops - fortsat fra side 2

Flagning med Dannebrog

Udgivet af: 
Danmarks-Samfundet │ Idrættens Hus │ Brøndby Stadion 20 │ 2605 Brøndby 

Telefon 43262096 eller 24468126 

Udgave: april 2021
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Vimpel Stander

Når flaget skal hejses på halv stang Flaget på halv stang Når flaget skal hales ned fra halv stang

Dannebrog
I Danmark flager vi enten 
med nationalflaget  
Dannebrog som stutflag 
eller statsflaget Dannebrog 
som splitflag. Dannebrog 
er det ældste kendte flag 
i verden.

Hvornår?
Hejs aldrig flaget før 
kl.08:00 og hal det ned  
senest ved solnedgang. 
På dage, hvor solen står op 
efter kl. 08:00, skal flaget 
først hejses ved solopgang.
Flaget må aldrig være hejst 
efter solnedgang. 

Andre flag
Flagning med andre landes 
flag i Danmark kræver  
politiets tilladelse. 

Tilladte flag
Du må uden tilladelse fra 
politiet flage med det  
færøske, grønlandske,  
finske, islandske, norske og 
svenske flag samt  
europaflaget og FN´s flag. 

Flagstangen
En flagstang kan 
være lavet af træ  
eller glasfiber. 
Når den skal flage 
med Dannebrog er 
den malet hvid og 
har en rød halvrund 
flagknop.


