
 

 

Flagdage for Nordstrandskolen - 2021 
 

Nordstrandskolen flager på følgende dage i kalenderåret 2021: 

 

 Danmarks besættelse 1940 fredag den 9. april (på halv stang indtil kl. 12 og 
derefter på hel stang). 

 Dronning Margrethes fødselsdag fredag den 16. april. 
 Prinsesse Benediktes fødselsdag torsdag den 29. april. 
 Danmarks befrielse 1945 onsdag den 5. maj. 
 Kronprins Frederiks fødselsdag onsdag den 26. maj. 
 Prins Joachims fødselsdag mandag den 7. juni. 

 

Valdemarsdag og Genforeningsdag tirsdag den 15. juni. Der flages kun på dage, hvor 
skolen er åben, dvs. de 200 skoledage. Flaget hejses, når skolen åbner (dog tidligst kl. 8) 
og tages ned, når den lukker (dvs. senest kl. 15.30).  

 

 

Herunder er vist mere generelle regler for flagning: 

 

Hvilke flagregler gælder? 
Der findes ikke nogen egentlig flaglov i Danmark. Men der findes alligevel en række 
hævdvundne regler for, hvordan man bør gøre, når man flager.  

Her er nogle af de vigtigste: 

 Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og hales ned ved solnedgang. Flaget 
kan hales ned tidligere, hvis der er behov for det. 

 Flagning efter mørkets frembrud siges at være flagning for Fanden. 
 Der bør vises respekt for flaget, når det hejses. Flaget hejses stramt og i et roligt 

tempo helt til tops, mens de, der står i nærheden, vender front med flaget. 
 Flaget må aldrig røre jorden. 

 

Der er ingen fast regel for, hvordan du skal lægge Dannebrog sammen. 

 

Officielle flagdage 
De officielle flagdage bliver fastsat af kongehuset og Justitsministeriet. Privat kan du flage, 
så ofte du har lyst, og du behøver ikke flage på de officielle flagdage. 

 

 



 

 

Officielle flagdage i anledning af helligdage og nationale mærkedage: 

 Nytårsdag den 1. januar. 
 Langfredag (halv stang indtil solnedgang). 
 Påskedag. 
 Danmarks besættelse 1940 den 9. april (på halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel 

stang). 
 Kristi himmelfartsdag. 
 Danmarks befrielse 1945 den 5. maj. 
 Pinsedag. 
 Grundlovsdag den 5. juni. 
 Valdemarsdag og Genforeningsdag den 15. juni. 
 Danmarks udsendte 5. september 
 Juledag den 25. december. 

 

Officielle flagdage i anledning af fødselsdage i kongehuset: 

 Kronprinsesse Marys fødselsdag den 5. februar. 
 Prinsesse Maries fødselsdag den 6. februar. 
 Dronning Margrethes fødselsdag den 16. april. 
 Prinsesse Benediktes fødselsdag den 29. april. 
 Kronprins Frederiks fødselsdag den 26. maj. 
 Prins Joachims fødselsdag den 7. juni. 

 

Fødselsdage for prinser og prinsesser i det danske kongehus bliver først til officielle 
flagdage, når de bliver myndige.  

 

Hvornår må der flages på halv? 
At flage på halv er et udtryk for sorg og bruges bl.a. ved dødsfald, begravelser og 
bisættelser. 

Der flages også på halv stang hele langfredag. 

Den 9. april på dagen for Danmarks besættelse i 1940 flages der på halv stang indtil kl. 12 
og derefter på hel stang. 

Der gælder følgende regler for at flage på halv: 

 Flaget hejses først helt til tops og hales derefter ned til en højde, så underkanten af 
flaget er ud for midten af flagstangen. Når flaget hales ned, hejses flaget først til 
tops og hales derefter helt ned. 

 Der kan flages på halv på dagen for dødsfaldet. Ved begravelser og bisættelser 
hejses flaget på halv stang, og når bisættelsen er overstået, hejses flaget på hel 
stang til solnedgang. 

 


