
Flagjagt 

Den 12-04-20 og klokken er 13:30. Turen går primært igennem en velkendt del af  Sædding 
og Fovrfelt, men hvem ved, måske opdages noget nyt. Fokus for turen: at finde flag. De fleste 
parcelhusejere har en flagstang. I mine øjne er en flagstang mere parcelhusets fane end det 
er nationens. Parcelgrund + flag + stang = forstadens hellige treenighed. Hvor mange flager 
mon i dag? Det er flagdag, så man må godt. 
Turen blev en slags jagt og når man er på flagjagt så slår flagjagtsinstinktet til. Der var faktisk 
ikke var så mange der flagede i dag, på trods af  flagdagen. Men til gengæld havde 
parcelhusejerne hejst deres vimpler og de talte også med.  
Det er underligt at være på jagt i et parcelhuskvarter. Stikvejen er et (uofficielt) lukket 
område, omkranset af  ligusterhæk istedet for pigtråd. Bevæger man sig alligevel ind på dem, 
har man hele nabohjælpens øjne i nakken. De smiler og er samtidig på vagt. Men man kan 
ikke bebrejde dem - der er ligheder mellem flagstangsjægere og indbrudstyve. Førstnævnte 
har dog ingen skumle intentioner og er ikke interesserede i andre menneskers sølvtøj og 
persiske tæpper. Hvis man smiler igen og ser nogenlunde fredelig og civil ud, får man lov at 
fortsætte sin flagjagt.  
Vimpler og flagstænger kan se ret forskellige ud. Man kunne ellers antage at et flag er et flag 
og en vimpel er en vimpel, og at de skal have bestemte mål og se ens ud. Men sådan er det 
faktisk ikke. De er hver især unikke. Nogle er flettede i enden andre er flossede. Nogle er 
falmede til en næsten lyserød nuance andre er postkasserøde.  
Flagjagten stopper ved flag 20. En nabohjælps-dame råber at flagjægeren skal slette de 
billeder som denne har taget af  hendes postkasse. Flagjægeren forklarer hende at flagjægere  
altså ikke er interesseret i postkasser og at der må være tale om en misforståelse. Flagjægeren 
får lov til at gå videre, men episoden mindsker glæden ved flagjagten en smule og 
flagjægeren vender hjem til sit eget parcelhus.  
 



Flag 1: 	 	 Fyrparken 432	 	 kl: 13:58		   Flag 5:	 	 Fyrparken 144	 	 kl: 14:25                    

Flag 2:	 	 Fyrparken 464	 	 kl: 14:03		 Flag 6:	 	 Ærøvej 5	 	 kl: 14:31 

Flag 3:	 	 Fyrparken 378	 	 kl: 14:04		 Flag 7:	 	 Bogøvej 2	 	 kl: 14:36 

Flag: 4:	 	 Fyrparken 376	 	 kl: 14:04		 Flag 8:	 	 Bogøvej 5	 	 kl: 14:38 



Flag 9:	 	 Grønnevej 16	 	 kl: 14:46		 Flag 13:	 	 Sprogøvej 6	 	 kl:14:55 

	  

Flag 10:	 	 Lindholmvej 4	 	 kl: 14:46		 Flag 14:	 	 Sprogøvej 32	 	 kl: 14:19 

Flag 11:	 	 Lindholmvej 6	 	 kl: 14:46		 Flag 15:	 	 Sprogøvej 48	 	 kl: 15:02 

Flag 12:	 	 Lindholmvej 23	 	 kl: 14:53		 Flag 16:	 	 Sprogøvej 50	 	 kl: 15:06 



Flag 17:	 	 Krebsparken 95	 	 kl: 15:12		 Flag 19:	 	 Muslingevej 10	 	 kl: 15:19 

Flag 18:	 	 Krebsparken 97	 	 kl: 15:16		 Flag 20:	 	 Neptunvej ?	 	 kl: 15:35 


