
Hvilke regler gælder for flagning? 

Der findes ikke nogen egentlig flaglov i Danmark, men der eksisterer alligevel en række 

hævdvundne regler for, hvordan du bør gøre, når du flager. Her er nogle af de vigtigste: 

  

Kun flagning i de lyse timer 

Der bør kun flages i de lyse timer, dvs. at flaget hejses ved solopgang, dog aldrig tidligere 

end kl. 8, og flaget nedhales senest ved solnedgang. Flaget må aldrig røre jorden.  

 

På halv stang 

På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages på halv stang. Flaget hejses først til 

tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, 

at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. På en bisættelsesdag flages 

på halv, indtil bisættelsen har fundet sted.  Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver 

indtil solnedgang. 

 

På hel eller halv stang 

Det sker, at flagdage falder sammen, dvs. at en festdag falder sammen med en dag, hvor 

der skal flages på halv stand, fx en festdag der falder på en langfredag. Her er reglerne 

ganske klare. Således har Justitsministeriet bestemt, at en kirkelig flagdag altid går foran 

enhver anden flagregel. På en Langfredag skal der derfor altid flages på halv stang hele 

dagen, dette ganske uanset om så Dronningen skulle fejre fødselsdag denne dag. 

 

Brug af vimpel 

Hvis der bruges vimpel, bør den være hejst dag og nat og kun hales ned, når flaget skal 

hejses. Længden af en vimpel bør være ca. halvdelen af flagstangens højde. 

 

Flaglinen 

Hvad enten flagstangen står med eller uden vimpel, vil det være klogt at slå flaglinen et par 

gange omkring stangen for at undgå støjen, når linen hele tiden slår i mod stangen. 

 

Flagning med fremmede flag 

Når det gælder flagning med fremmede flag, er reglerne ganske nøje beskrevet i cirkulærer 

og bekendtgørelser. 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. Tilladelse til at flage med andre nationers flag skal gives af politiet. 


