Datum: 1999-07-01
Beslutsfattare: Rektor
Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli

Flaggning på universitetets byggnader
(PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)
På allmänna flaggdagar skall flaggning ske på universitetshuset, Carolina och vid större
institutionskomplex såsom BMC, MIC, Ångström, Ekonomikum etc. I övrigt avgör
institutionerna själva.
Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halv stång när någon anställd vid
institutionen avlidit. Flaggning på Carolina sker när någon bibliotekstjänsteman avlidit och på
universitetshuset flaggas när tjänsteman inom universitetsförvaltningen avlidit. Därutöver
flaggas på universitetshuset enligt rektors bestämmande. Flaggning i dessa fall sker dock
endast en gång, antingen när budet om dödsfall når rektor eller på begravningsdagen.

+++++++ ej UU regler här nedanför +++++++++++++++++++
Flaggtider
Tiden 1 mars - 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl 09.00. Flaggan
halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast kl. 21.00.
Detta är regler som är trevliga att följa, men ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad
dygnet runt.

Allmänna flaggdagar
1 januari
Nyårsdagen
28 januari
H.M. Konungens namnsdag
12 mars
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april
H.M Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
6 juni
Sveriges Nationaldag
Midsommardagen
14 juli
Kronprinsessans födelsedag
8 augusti
Drottningens namnsdag
Valdagen
24 oktober
FN-dagen
6 november
Gustav Adolfsdagen
10 december
Nobeldagen
23 december
Drottningens födelsedag
25 december
Juldagen

Vid dödsfall
Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på "halv stång", vilket begrepp närmast härför sig
till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på "halv stång"
på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.
Flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då
flaggan halas ner, skall den först hissas i topp.
Flaggning på "halv stång" sker i regel vid följande tilfällen:
• Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum.
• Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas
vid odinarie tid.
Vid flaggning på "halv stång" i samband med kunglig persons jordfästning, sker dock
flaggning på "halv stång" hela dagen. H M Konungens flagga – med stora riksvapnet – hissas
i regel ej på "halv stång". Vimpel hissas aldrig på "halv stång". I samband med
statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om för hur flaggning skall ske. Om
flaggning på "halv stång" sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på "halv stång"
företräde.

Utländska flaggor
Klara och entydiga bestämelser för internationell flaggning saknas.
Två grundregler har dock interbationell karaktär:
1. Det egna landets flagga skall alltid inneha den förnämsta platsen och får ej undanskjutas
till förmån för annan nations flagga
2. Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter ett visst system. De
utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning med ländernas franska namn.
Man kan också använda ländernas svenska namn, vilket främst gäller då flaggning endast
omfattar nordiska flaggor.
Flaggornas inbördes placering beror på antalet flaggstänger.
Det är alltid enklare om det är udda antal flaggstänger då den svenska flaggan alltid hissas på
mittenstången. Bokstavsordningen räknas från hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt åt
höger och varannan heraldiskt åt vänster, dvs man utgår från den svenska flaggan och ej från
åskådarna.
Vid jämnt antal flaggstänger, hissas den svenska flaggan heraldiskt högra av de två mittre
stängerna, varefter de utländska placeras enligt tidigare nämd princip.
Heraldiskt höger, heraldiskt vänster
Om antalet flaggstänger är flera än antalet representerade nationer, kan den svenska flaggan
hissas på varannan stång eller – förutom på hedersplatsen
– på de båda yttersta stängerna.
Begreppen "heraldiskt höger" och heraldiskt vänster" förklaras enklast så, att om man ställer
sig med ryggen mot den plats eller det föremål, som skall flaggsmyckas, så har man
"heraldiskt höger" på sin högra sida och "heraldiskt vänster" på sin vänstra sida.

Förvaring
Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken
kommer utåt.

Flaggningsregler
Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt
höger. Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations
flaggor placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång, varvid raden vid udda
stångantal börjar och slutar med svensk flagga.
Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart "nordiska" (svenska, danska, finska, norska,
isländska) flaggor placeras flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldiskt vänster
till heraldiskt höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av
de övriga nationernas flaggor.
Vid "internationell" flaggning från flera stänger i rad placeras flaggorna i fransk alfabetisk
bokstavsföljd (alltså nationens namn enligt fransk stavning) från heraldiskt vänster till
heraldiskt höger, varvid den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden.
Vanligen placeras därutöver en svensk flagga i början och en i slutet av flaggraden. Ovan
nämnda flaggning sker i regel från stänger av samma längd. Någon gång användes ett par
längre stänger för markering av infart, ingång eller annan betydelsefull punkt i flaggraden.
Om sådan markering förekommer vid flaggning med utländska flaggor förses de högre
stängerna med svenska flaggor.
Vid flaggning med svenska och endast en främmande nations flaggor hissas på de högre
stängerna svensk flagga heraldiskt höger och den främmande nationens flagga heraldiskt
vänster.
Dekorera med Svenska flaggan
Både inom- och utomhus är det tillåtet. Se bara till att den får en värdig placering.

Minnesregler
Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får sålunda föras endast en
nations flagga på varje stång. Däremot kan vid festliga tillfällen s.k. signalflaggor hissas
under nationalflaggan.
Trasig flagga skall omedelbart repareras.
Utsliten eller urblekt flagga skall brännas.
Här i Sverige bosatt främling har givetvis full rätt att hissa den egna nationalflaggan på
samma sätt som konsulat har rätt att hissa den egna flaggan. Vid rent svenska högtider bör
nationalflaggan hissas på samtliga mark-, tak-, och fasadstänger.
Främmande länders beskickningar och konsulat samt här bosatta utlänningar brukar vid
sådana tillfällen delta i högtiden genom att hissa sitt eget lands flagga. Det har ibland rått
tvekan om bolags-, rederi-, förenings- eller andra likande flaggor skulle föras på halv stång
vid sorgebetygelse. Att privata flaggor i sådana fall kan följa samma regler som gäller för

nationalflaggan torde vara fullt i sin ordning.
På fasadstång bör flaggan vid sorgebetygelse inhalas så långt att duken hänger ungefär mitt
på stången.
Svensk flaggduk får ej förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Vimpel
Vimpeln kan vara hissad dygnet runt, dock ej samtidigt med flaggan. Tänk på att en vimpel är
en trevlig dekoration. Ha gärna vimpeln hissad året runt.

Bolagsflaggor mm
När de hissas samtidigt med svenska flaggan sker det enligt principen heraldiskt höger.
Källa:
http://www.flagga.com/
Flaggan och Fanan ISBN 91-38-09282-7
Boken ges ut av Liber, Allmänna förlaget

Från:
Ämne:
Datum:
Till:

Roland Gr?nroos <intendent@mic.uu.se>
Flaggning idag och imorgon p? MIC
den 19 september 2003 09.06.04 MET
staff@csd.uu.se, ingrid.lofgren@ub.uu.se, everyhopa@cb.uu.se, personal@math.uu.se,
Anita.Marklund@its.uu.se, sven.arvidson@its.uu.se, antti.niemi@teorfys.uu.se,
Rolf.Paulsson@teorfys.uu.se, Anders.Grundstrom@uadm.uu.se, bengt.holback@Angstrom.uu.se,
Goran.Possnert@Angstrom.uu.se, agneta.wiberg@Angstrom.uu.se, ola.nilsson@akademiskahus.se,
ordf@utn.uu.se, ulrik.ryberg@matikum.se

<x-flowed iso-8859-1>Hejsan
MIC hissar flaggan topp för
Daniel Noreland som idag försvarar sin avhandling
"Numerical Techniques for Acoustic Modelling and Design of Brass Wind Instruments" Tid 10:15. Plats:
MIC room 1211
En lokal högtid som disputationen går före nedanstående påbud.
Per Ström och förra Riksheraldikern har diskuterat reglerna
och kommit fram till det.
Roland Grönroos
MIC-intendent

Till prefekter/flaggningsansvariga enl lista

Beträffande universitetets hedrande av utrikesminister Anna Lindhs minne får
jag på Rektors uppdrag meddela följande:

FLAGGNING:

Universitetet enligt Rektors beslut flagga på halv stång på samma sätt som
Regeringskansliet, nämligen:
I morgon fredag den 19 sept hela dagen samt lördag den 20 sept fram till kl
15.00 då den privata begravningen är slut. Därefter hissas flaggan i topp
och tas ner eller lämnas till solnedgången.

Obs! Vid sorgflaggning (på halv stång) skall annan flaggning än med svensk
flagga aldrig förekomma, dvs andra flaggor eller vimplar avlägsnas helt.
Flaggningen kan ske på en eller samtliga flaggstänger beroende på
förutsättningarna. Flaggan hissas först i topp och sänks sedan 1/3 av
stången.

