
Tillykke med

B E D S T  I  L Æ N G D E NB E D S T  I  L Æ N G D E N

dit nye Dannebrog -
din nye vimpel/stander

Dano Mast A/S er Danmarks eneste producent af glasfiberflagstænger. I 
2008 automatiserede vi produktionen af konkurrence- og miljømæssige 
årsager, så vi i dag råder over verdens mest automatiserede produktion 
og overholder de skrappe miljøkrav der i dag forventes af en produktions-
virksomhed i Danmark.

Henvend dig hvor du har købt dette produkt, og få en brochure med gode 
råd og vejledning til køb af en flagstang, eller gå ind på vores hjemmeside 
www.danomast.dk, hvor du med det samme kan få svar på dine spørgsmål.

For vore glasfiber flagstænger gælder:

Vidste du...

Dano Mast A/S
Nøragervej 1 · 6682 Hovborg · info@danomast.dk · www.danomast.dk

Teknologisk Institut

Produktudviklet

i samarbejde med

Sådan
folder du flaget

Sådan foldes  
Dannebrog sam-
men efter brug –  
(Der må ikke 
være synligt hvidt 
når flaget er lagt 
sammen).

Sådan
monteres flagclips på vimpel

Flagclips følger ikke med som standard i pakken men kan købes som et af vores mange
tilbehør til flagstænger og flag.



 

Tak fordi du købte dit nye Dannebrog - din nye vimpel/
stander hos os. Det produkt du har fået leveret, er et kva-
litetsprodukt fra Dano Mast A/S. Læs oplysninger og facts 
om fremstillingen af flag, vimpler og standere.

Tillykke med
dit nye Dannebrog - din nye vimpel/stander

Dannebrogsstanderen er et trekantet, ofte aflangt flag 
som primært blev brugt på skibe, men som nu også 
anvendes til dagligt brug på flagstangen, og ligesom 
vimplen kan være hejst døgnet rundt.
I forhold til vimplen er den ca. 2-3 gange bredere og 
knap så lang. Den syner derfor af mere på flagstangen. 
Den er især anvendelig i høje stænger, hvor vimplen har 
tendens til at virke for spinkel.

Standeren som flag

Vimpel er et hollandsk ord der betyder kileformet flag, 
ofte i nationalfarver. Det har været brugt som et kom-
mandotegn på orlogsskibe. I dag bruges vimplen mest 
til privat brug – vimplen giver mulighed for at flage hele 
året, da den ikke er underlagt de samme regler som  
Dannebrog. Samtidigt kan den være meget gavnlig hvis 
man vil se vindretningen.

Det kileformede flag

Flaget hejses tidligst kl. 8.00 og hales ned senest ved  
solnedgang. På dage hvor solen står op efter kl. 8.00, 
hejses flaget først ved solopgang.

Vigtigste flagregler

På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages 
der 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. Når flaget skal hales ned, hejses 
det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvor-
efter nedhalingen finder sted. På bisættelsesdagen flages 
på halv, indtil bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses 
flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Flagning på halv stang

Officielle/traditionelle flagdage
= officielle flagdage  = traditionelle flagdage

1. januar 
Nytårsdag

29. januar 
Holmens Hæderstegn

2. februar 
Kampen ved Mysunde 1864

5. februar 
Kronprinsesse Mary

6. februar 
Prinsesse Marie

11. februar 
Stormen på København 1659

2. april 
Slaget på Reden 1801

9. april 
Danmarks besættelse 
(halv stang til kl. 12.00)

16. april 
Dronning Margrethe II

18. april 
Slaget ved Dybbøl 1864

29. april 
Prinsesse Benedikte

5. maj 
Danmarks Befrielse 1945

9. maj 
Kampen ved Helgoland 1864

26. maj 
Kronprins Frederik

5. juni 
Grundlovsdag

7. juni 
Prins Joachim

15. juni 
Valdemarsdag

21. juni 
Grønlands nationaldag

1. juli 
Slaget ved Køge Bugt 1677

6. juli 
Slaget ved Fredericia 1849

25. juli 
Slaget ved Isted 1850

29. juli 
Færøernes nationale festdag

5. september 
Danmarks udsendte

4. oktober 
Stormen på Frederiksstad 1850

25. december 
Juledag

samt

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag  
(halv stang til solnedgang) 
Påskedag
2. påskedag 
St. bededag
Kristi Himmelfartsdag 
Pinsedag
2. pinsedag


