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Danmarks-Samfundet – 
vi der passer på flaget

 Landsformand Erik Fage-Pedersen

Vi har en dejlig tradition ved 
indledningen til vort årlige 
repræsentantskabsmøde, idet vi 
begynder mødet med at synge 
”I Danmark er jeg født”. En sang 
jeg holder umådeligt meget af. 
Jeg synes næsten, at jeg har 
kendt og holdt af den lige så 
langt tilbage, jeg kan huske. 
Den har altid fulgt mig, og dens 
ord rammer mig lige stærkt, 
hver gang jeg læser eller hører 
dem. Denne stilfærdige hyldest 
til vort sprog, vor historie, vor 
natur, vor kultur og til vort 
fælles samlingspunkt i med- og 
modgang - vort flag - symbolet 
på vort nationale sammenhold, 
og hvis hvide kors minder os 
om, at vort land er forankret i 
og bygget på kristne værdier og 
holdninger.

”Gud giv dig fremtid, som han 
gav dig minder”. En betingel-
sesløs tilkendegivelse af, at 
uden hjælp fra en højere magt 
havde vi hverken haft fortid eller 
fremtid. Det er en integreret del 
af vor kultur.

Man kan dårligt åbne en avis 
uden at støde på ordet kultur. 
Det bruges i alle mulige sam-
menhænge. Da tidligere kultur- 
og kirkeminister, Bertel Haarder, 
udskrev en konkurrence om 
hvilke værdier, der skulle med 
i Danmarkskanonen, var det 

naturligt for Danmarks-Samfun-
det, at foreslå Dannebrog, som 
vel er vort stærkeste nationale 
symbol på dansk kultur. Som 
bekendt var der desværre ikke 
tilstrækkeligt mange, der stemte 
på Dannebrog, så Dannebrog 
kom ikke med i Danmarkskano-
nen. Lidt skuffende.

Kultur er latin og betyder: det 
tillærte eller det dyrkede. Der 
findes gode og dårlige kulturer. 
Men det er vigtigt, at de gode 
dyrkes og passes, ellers forgår 
de. Det er vi i Danmarks-Sam-
fundet os meget bevidste om, 
som det også fremgår af vor 
formålsparagraf: Danmarks-
Samfundet har, med bag-
grund i den danske kulturtra-
dition, til formål at udbrede 
kendskabet til og anvendel-
sen af Dannebrog som et 
nationalt symbol for dansk 
kultur, fællesskab og iden-
titet. Vi har en forpligtelse til 
at videregive kulturen omkring 
Dannebrog i en sådan forfat-
ning, at også fremtidige gene-
rationer med stolthed og glæde 
kan fortsætte med at værne om 
vort smukke flag.

Det er derfor vigtigt at Dan-
marks-Samfundet gør sig 
umage i arbejdet, da der ikke 
er andre, der kan overtage 
den rolle, som vi har påtaget 

os og som populært sagt, er 
”at passe på vort fælles flag”. 
Mange offentlige myndigheder 
såvel som almindelige borgere 
henvender sig til os, for at få 
svar på spørgsmål eller for at 
få forklaret baggrunden for de 
gamle traditioner. Men vi er så 
heldige, at borgere også hjæl-
per os ved at gøre os opmærk-
somme på brud på almindelige 
regler eller hævdvunden skik og 
brug af Dannebrog, så vi kan 
henvende os til de formastelige 
og anmode dem om at stoppe 
med det. Ofte er det jo blot en 
forglemmelse eller lidt uviden-
hed, som de pågældende, når 
vi kontakter dem, dybt beklager 
og hurtigt får rettet. 

En anden vigtig opgave er 
uddeling af faner og flag til 
organisationer, foreninger m.v. 
Det er en stor oplevelse hvert 
år på Valdemarsdag, oftest i 
forbindelse med en flagfest 
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Efter den tyske besættelse af 
Danmark d. 9. april 1940 kom 
alle danske skibe i engelske 
havne og farvande straks under 
britisk beskyttelse og sejlede 
derefter i engelsk tjeneste og 
med deres danske mandskab.

Den danske handelsflåde fik 
hjemsted i Newcastle upon 
Tyne. Man oprettede Det 
Danske Forhyringskontor og 
klub i St. Nicolas Building 
overfor domkirken. Her blev 
sømændene sendt til, når de 
landede i England og herfra 
blev de igen sendt til søs. 
3-4000 danske sømænd sejlede 
ud herfra under krigen. Dermed 
ydede sømændene den største 
indsats, som danske udenfor 
Danmark udførte under krigen.

Efter krigen blev en ny 
sømandskirke indviet i New-
castle, ligesom en mindevæg 
og en mindebog blev indviet. 
Sømandskirken blev nedlagt 
i 1968, mindevæggen blev 
skænket til Frihedsmuseet og 
mindebogen blev ført til London.

Dannebrog i Newcastle
Af Morten Bach, 3F Transport Group

I 1980erne følte den danske 
menighed i Newcastle, at byen 
var det naturlige sted for min-
debogen. Da man ikke havde 
egen kirke trådte man i forbin-
delse med byen og domkirken. 
Her blev udvist stor forståelse 
og velvilje. Resultatet blev, 
at der d. 13. maj 1982 kunne 
afsløres et nyt mindesmærke 
i Sct. Nicolas Cathedral, hvor 
mindebogen også blev placeret.

I 2002 blev etableret et ”min-

devindue” over mindesmærket 
inspireret af et design udarbej-
det til Aarhus Domkirke af HM 
Dronningen, indeholdende bil-
lederne tro, håb og kærlighed. 
Til minde om byerne, hvorfra de 
danske søfolk stammede, inde-
holder vinduet også byvåbnene 
fra Marstal, Aarhus, København 
og Newcastle. Det Dannebrog, 
der hænger i kirken, hang 
udenfor den danske klub i Sct. 
Nicolas Building under hele 
krigen.

Foto: Morten Bach

med taler og underholdning, at 
kunne sprede glæde på den 
måde. Det koster naturligvis 
at skaffe de godt 200 faner og 
flag, vi uddeler om året. Derfor 
er vi glade og taknemmelige 
for de mange, der hjælper os 
gennem medlemskaber og med 

salg af de små valdemarsflag, 
men vi kan sagtens bruge flere 
medlemmer og sælgere, så 
spørg venner og bekendte, 
om de kunne tænke sig at 
hjælpe, så vi sikrer, at vi også 
i de kommende år, kan glæde 
de mange ansøgere med en 

fane eller et flag. De, der måtte 
ønske at melde sig ind, kan 
kontakte lokalforeningen eller 
vor forretningsfører på telefon 
43262096, på mobil 24468126 
eller via e-mail ds@danmarks-
samfundet.dk. 
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Den 19. november 2016 fejrede 
spejdergruppen Sortebrødrene 
70 års fødselsdag, Dette skete 
blandt andet ved indvielse af 
deres ny fane. Jubilæet blev 
fejret på den grund i Fruens 
Bøge, hvor spejderne holder til.

I efteråret 2015 havde der 
været flere pyromanbrande i 
Odense. Dette var blandt andet 
gået ud over den over 100 
år gamle spejderhytte. Et af 
klenodier der blev reddet var 
spejdernes fane fra indvielsen 

Odense. Faneindvielse en kold 
november
Af Palle Wognsen

i 1946. Den var beskadiget og 
meget sodsværtet.

Spejdergruppen havde været 
så fokuseret på, hvorledes man 
skulle komme videre efter bran-
den, hvor skulle man holde sine 
møder, for man ville naturligvis 
gerne fortsætte med holde dem 
på grunden.

Da alle disse praktiske gøremål 
var på plads, blev Danmarks-
Samfundet på Fyn kontaktet 
i juni med ansøgning om 
muligheden for, at få en ny fane. 

Ansøgningen modtog vi den 8, 
juni. 

Hurtigt blev vi enige om, at 
spejderne i forbindelse med 
flagfesten symbolsk fik udle-
veret deres sodsværtede fane, 
med historien om branden. 
Ultimo august deltog  to fra 
bestyrelsen, ved sidste del af 
et spejdermøde, hvor 2 stolte 
spejdere i 10-12 årsalderen, på 
spejdernes vegne modtog deres 
nye fane. Repræsentanten 
for Danmarks-Samfundet slog 
første søm i.

Foto: Spejdergruppen Sortebrødrene
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Centeret skal, som en af sine 
væsentlige opgaver, fremme 
forståelsen af Dannebrogs 
historie, flaget som national-
symbol samt at flaget som kul-
turarv har betydning for dansk 
identitet. Vi rådgiver derfor både 
offentlige og private organisa-
tioner, foreninger eller institu-
tioner. Mange personer retter 
også henvendelse til os med 
spørgsmål om Dannebrog. I 
2016 har arbejdet været præget 
af at dokumentere, informere og 
formidle. Eksempelvis i forbin-
delse med artiklen ”Sandheden 
om korset i Dannebrog” som 
blev bragt i Kristeligt Dagblad i 
december. 

Året har været præget af de 
’store’ spørgsmål som: Hvad 
er danskhed? Hvorfor er der et 
Dannebrog i Folketinget? Hvad 
er det med de to nye officielle 
danske flagdage, hvor der ikke 
skal flages med Dannebrog? 
Hvad er årsagen til at hygge-
flaget er kommet i modvind? 
– som aviserne skrev den 15. 
juni 2016.  

Dannebrog i nutiden 
Cirka 30 spørgsmål er blevet 
grundigt besvaret. De vigtig-
ste af disse spørgsmål og 
svar er samlet og kan ses på 
Danmarks-Samfundets hjem-
meside.  

Danmarks-Samfundets 
videncenter om Dannebrog
Af flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Dannebrog er ikke alene 
statens flag, men alles flag. I 
nogle lande flages der meget 
ved offentlige bygninger, mens 
befolkningen er noget tilbage-
holdende med privat at bruge 
landets flag. I Danmark er det 
faktisk omvendt. Derfor er det 
selvfølgelig ikke overraskende, 
at et meget stort antal danskere 
ser positivt på Dannebrog. Det 
har dog ændret sig. I de sene-
ste fire år er tilslutningen faldet. 
I dag ser kun 83 procent af 
danskerne på Dannebrog som 
et positivt symbol. 

Der findes ikke noget national-
symbol, der rummer så mange 
værdier og holdninger som 
Dannebrog. Ethvert misbrug 
af flaget er noget, der i den 
grad kan bringe sindene i kog. 
Eksempelvis da man i 2015 
afbrændte Dannebrog i forbin-
delse med en kunstinstallation 
på AROS i Aarhus. 

Danmarks to nye flagdage
Statsministeriet meddelte den 
11. marts 2016, at regeringen 
havde besluttet at indføre 
officielle flagdage for Grønland 
og for Færøerne. Statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen 
var glad for at kunne markere 
rigsfællesskabet i hele Dan-
mark med de to nye flagdage, 
hvor der skulle flages med det 

grønlandske ”Erfalasorput” den 
21. juni og med det færøske 
”Merkið” den 29. juni. 

Med de to nye flagdage findes 
der 19 officielle flagdage i 2016. 
På disse dage har statslige 
myndigheder pligt til at hejse 
flaget fra deres bygninger, mens 
privatpersoner og virksomheder 
selv må bestemme om de vil 
flage.

Det rejste en del spørgsmål 
om, hvordan Dannebrog skal 
anvendes sammen med Erfala-
sorput og Merkið. Også her var 
Danmarks-Samfundet involveret 
med information, viden og afkla-
ring af de mange spørgsmål 
vedrørende flagdagene.



Centeret har i 2016 udfærdiget 
en orientering om det grøn-
landske og det færøske flag. 
Herudover er der udarbejdet en 
orientering om de 10 vigtigste 
spørgsmål og svar om Danne-
brog samt en årsberetning fra 
videncenteret.   

Danmarks-Samfundets udsen-
der fire nyhedsbreve årligt, 
og her er der blandt andet 
blevet informeret om Danne-
brog. Også i 2017 vil der være 
meddelelser om Dannebrog i 
nyhedsbrevene. 

Dannebrog er kommet i 
modvind
Danskernes syn på flaget som 
symbol er blevet mere politise-
ret. Det viste en undersøgelse 
som Kristeligt Dagblad offent-
liggjorde 15. juni 2016. Den 
folkelige tilslutning til Danne-
brog er stadig meget stor, men 
faldende. Vi kan godt lide vores 
flag. Kun få forbinder Dan-
nebrog med nationalisme. Når 

andelen af personer, der flager 
på nationale mærkedage er 
dalende, er det ikke nødvendig-
vis et udtryk for befolkningens 
syn på Dannebrog som symbol.

Danmarkskanon
Danmarks-Samfundet udarbej-
dede et oplæg til Kulturministe-
riet med henblik på Dannebrogs 
optagelse i kanonen. Vi fandt 
det meget naturligt, at Danne-
brog blev nævnt som en vigtig 
del af den danske kultur og 
dermed skulle med i Dan-
markskanonen. Materialet hed 
”Flaget som kulturarv – før, nu 
og i fremtiden”. Desværre kom 
forslaget ikke med i kanonen.

”Sådan bruges Dannebrog”
Danmarks-Samfundet er for 
tiden i gang med at udarbejde 
en ny udgave af ”Sådan bruges 
Dannebrog”. Siden udgivelsen i 
2007 er der besvaret flere hun-
drede spørgsmål om hvordan 
Dannebrog bør anvendes. I 
2013 udgav Danmarks-Samfun-

det ”Håndbog for fanebærere”. 
Her blev alle forhold vedrørende 
håndteringen af Dannebrogsfa-
nen sammenskrevet. 

Dannebrog i byrådssalen
Vi har registreret en stigende 
folkelig og politisk debat 
omkring Dannebrog i byråds-
salene landet over. Det har 
ofte skabt partipolitiske udmel-
dinger og skarpe markeringer 
i lokalpressen samt synlige 
holdningsprægede debatter på 
kommunalbestyrelsesmøderne. 
Mange byråd har i 2016 beslut-
tet at Dannebrog skal være 
en vigtig del af interiøret i en 
byrådssal. 

Dannebrog symboliserer de 
mange ting og opfattelser, vi 
forbinder med Danmark og 
danskhed. Mange danskere har 
med stolthed vist Dannebrog på 
rejser i udlandet. 
Sådan bør det stadig være. 
Dannebrog må ikke komme 
under yderligere pres. Hverken 
som nationalsymbol eller som 
folkets flag. 

Sadelmageriet Dannebrog tilbyder salg af blandt andet 
håndsyede fanebandolerer til fornuftige priser. 

Hos os sætter vi det gamle håndværk i højsædet.

Kontakt os på 29906388 eller send en e-mail på mail@sadelmagerietdannebrog.dk
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Ved Grundlovsmøde den 5. juni 
2016 på Edelhave Gods, kunne 
Danmarks-Samfundets lokal-
repræsentant, Kurt Terkelsen, 
overrække en ny fane og diplom 
til Venstre i Egedal Kommune. 
Med sin tale om Dannebrog 
berørte han de følelser flaget 
vækker hos alle. Daværende 
Sundheds- og ældreminister 
Sophie Løhde slog det første 
søm i fanen, andet søm blev 
slået i af byrådsmedlem Karsten 
Søndergaard og tredje søm 
slog formanden for Venstre i 
Egedal, Lisbeth Dupont-Rosen-
vold, i.

Valdemarsdag var med delta-
gelse fra hele nordsjælland, 
optog i byen, flere musikkorps, 
flagfest på Kronborg, med udle-
vering og genudlevering af fane. 

Faneindvielse, flagfest  
og faneudsmykning
Af Kurt Therkelsen

Borgmester Benedikte Kiær 
slog fast i sin tale for flaget: 
”Ingen grupper, foreninger, 
partier eller lignende kan tage 
patent på Dannebrog”.

Helsingør Byrådssal er nu 
smukt udsmykket med en 

Foto: Kurt Therkelsen

dannebrogsfane, et tiltag der 
blev taget skridt til i 2016 og 
som faldt endeligt på plads i 
januar 2017. Dette er måske en 
reaktion på, at Danmarks-Sam-
fundet giver en fane til opstilling 
i Folketingssalen.

Foto: Kurt Therkelsen Foto: Lars Johannesen, 
Helsingør Dagblad
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Danmarks-Samfundets
Aalborg Kreds har igen uddelt 
sin flagpris der består af et 
diplom og et bordflag. Flag-
prisen gives til en forening, 
institution eller enkeltperson, 
bosiddende i Aalborg Kom-
mune, der i det pågældende år, 
på særlig vis har medvirket til, 
at udbrede anvendelsen af 
Dannebrog, som flag, fane eller 
på anden måde.

Der blev i 2016 uddelt 4 flagpri-
ser alle overrakt af borgmester 
Thomas Kastrup-Larsen.

Til kolonihaveforeningen Engen, 
hvor Dannebrog altid vajer i 

Aalborg

weekends og vimpler på hver-
dage.

Prisen til Kulturlivet tilfaldt, efter 
indstilling fra Aalborg Kom-
mune, Musikkens Hus, der er 
et kulturelt og arkitektonisk 
landemærke i Aalborg.

Prisen til erhvervslivet tilfaldt 
Aalborg Universitet med flg. 
motivation fra Erhverv Nord-
danmark: Aalborg Universitet er 
det nordjyske lokomotiv, der er 
stærkt medvirkende til at skabe 
nye og mange muligheder for 
erhvervslivet. En institution i 
verdensklasse.

Præsidiet har i år valgt at 
uddele en særlig flagpris rettet 
mod velfungerende integration.

Prisen fik Adnan Melhem Jabr, 
indehaveren af Nadias Sand-
wich. Han er fra Libanon og 
uddannet kok. Adnan Jabr kom 
til Nordjylland for et besøge sin 
bror, men under besøget her 
mødte han Pia – og så var den 
sag afgjort, han blev nordjyde.

I 1999 overtog Pia og Adnan 
Jabr en lille butik ”Sandwich 
og Muffins”. Siden er det gået 
stærkt og med navnet ”Nadias 
Sandwich” er det nu blevet til 8 
sandwichbutikker og salatbarer i 
Aalborg og 1 Hjørring.

Af  Henrik Westen-Jensen

Foto: Nadias Kundeservice
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Repræsentantskabsmødet 2017

Årets repræsentantskabsmøde 
den 4. marts begyndte med 
en kort mindestund for vor 
Landsformand fra 1996 til 2005 
og æresmedlem, Svend Erik 
Husum, som afgik ved døden 
kort før jul.

Repræsentantskabsmødet var 
velbesøgt af gæster, samar-
bejdspartnere og lokalformænd. 
De to væsentligste emner i 
Landsledelsens beretning for 
2016 drejede sig om, hvorledes 
vi kan forøge vore indtægter 
og Landsledelsens arbejde 
med at forberede Dannebrogs 
800 års jubilæum i 2019. Det 
er ikke nyt, at det er vore ind-
tægter, der bliver diskuteret 
næsten hvert år. Indtægterne 
fra medlemskontingenter stiger 
heldigvis hvert år, men ikke helt 

så hurtigt, som vi kunne ønske. 
Salget af valdemarsflagene 
falder derimod år for år. Et af 
de områder, vi vil koncentrere 
os om i de kommende år, er at 
få oprettet lokalforeninger i de 
områder, hvor vi ikke er repræ-
senteret. Uden synlighed kan vi 
hverken forvente øget med-
lemstal eller salg af valdemars-
flag i disse ”hvide pletter”. Dette 
punkt om indtægter medførte en 
livlig debat, og flere ideer til at 
forøge indtægter blev bragt på 
banen. De vil nu blive vurderet i 
Landsledelsen.

Det andet store punkt i beret-
ning for 2016 var en orientering 
om, hvilke tanker Landsledelsen 
gør sig med hensyn til fejring 
af Dannebrogs 800 års jubi-
læum i 2019. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe på 7 medlem-
mer, som er i fuld gang med at 
se på en række delprojekter. 
Helt overordnet er det tanken at 
arrangere hovedbegivenheden 
i København på selve Valde-
marsdag, den 15. juni, med del-
tagelse af faner fra hele landet, 
men vi finder det også vigtigt, 
at brede jubilæet ud over hele 
året, med udstillinger, koncerter 
med vægt på sange om flaget 
etc., for på den måde at mar-
kere denne vigtige begivenhed 
for vort nationale symbol. 

Ud over disse to hovedemner 
omhandlede beretningen også 

status for andre opgaver, som 
er i gang, blandt andet udgi-
velse af en bog om nordiske 
frivilliges deltagelse i de slesvig-
ske krige. Den skulle egentligt 
have været en opdatering af 
hæftet  ”For Nordens Frihed”, 
som Danmarks-Samfundet 
udgav i 1919, men vor forfatter, 
historiker H.C. Bjerg, fandt så 
meget nyt stof, at det bliver til 
en helt ny bog.

Det blev også nævnt, at 
Danmarks-Samfundet har den 
store glæde og ære, at forære 
Folketinget en fane til opstil-
ling i folketingssalen. Et ønske 
vi længe har haft, og som nu 
endelig er faldet på plads.

Selve mødet sluttede med 
uddeling af hædersbevisninger 
med en guldnål til Erik Dam, 
som er afgået som formand for 
Vejle lokalforening, og æres-
medlemsskab til Kjeld Bøjlesen, 
som afgår som medlem af 
Landsledelsen.

Eftermiddagens møde omhand-
lede en kort orientering om 
nogle af de spændende histo-
rier fra Danmarks-Samfundets 
første år, og en gennemgang 
af Videncentrets store arbejde 
med at besvare spørgsmål om 
korrekt brug af Dannebrog, 
baggrund for traditioner, udar-
bejdelse af forslag til optagelse 
af vort nationale symbol i 

Landsformanden aflægger 
beretning

Af landsformand Erik Fage-Pedersen



 Fotos: Lars Hven Troelsen

kulturminister Bertel Haarders 
Danmarkskanon etc. Desværre 
kom Dannebrog i den sidste 
ende slet ikke med i Danmarks-
kanonen.  

Alt i alt et godt og udbytte-
rigt repræsentantskabsmøde 
afholdt i en god stemning og 
med håb om en spændende og 
fremgangsrig fremtid. 

Erik Dam, Vejle, fik tildelt Danmarks-Samfundets guldnål

Kjeld Bøjlesen blev udnævnt til Æresmedlem
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I januar 2016 havde Harreslev 
Børnehaves leder, Ingelise 
Thiel, valgt at blive pensioneret. 
Ved afskedsreception på Har-
reslev Danske Skole var flaget 
hejst. I løbet af eftermiddagen 
blev det til en stormende kuling 
og flagstangen knækkede.

Efterfølgende var alle enige 
om at skolen skulle have en 
flagstang på 14 meter, så den 
bedre passede til skolebygnin-
gerne. Alle var enige om, at det 
var en god idé, og flagstangen 

Harreslev
Kirsten Anthonisen, formand Sydslesvigsk Forening, Harreslev Distrikt

blev bestilt. Men nu passede 
flaget jo ikke længere til den 
nye flagstang. Gennem en 
repræsentant fra Danmarks-
Samfundet blev proceduren 
klarlagt og vi fik et nyt flag 
bevilliget.

Overrækkelsen af det nye flag 
skete så til vores traditionelle 
årsmødeaften fredag, den 10. 
juni 2016 af Hans Excellence 
grev Ingolf af Rosenborg, der 
sammen med hustruen grev-
inde Sussie deltog i årsmøde-

aftenen. Vi var meget beærede 
over at have greveparret samt 
mange repræsentanter fra 
Danmarks-Samfundet som del-
tagere til vores årsmødeaften. 
Hejmdal Blæseorkester havde 
i dagens anledning indstuderet 
Grev Ingolfs March, som de 
spillede, da greveparret var 
ankommet. På Sydslesvigsk 
Forenings distrikts og alle insti-
tutioner og foreningernes vegne 
vil jeg gerne takke for flaget. Vi 
vil bruge det med glæde, æres-
frygt og respekt.

Foto: Sydslesvigsk Forening
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– bedst  i  længden
GT Glasfiber A/S 

Nøragervej 1 • 6682 Hovborg 
Tlf. 75 39 60 99 • Fax 75 39 60 59

www.danomast.dk

Haderslev

Haderslev Andels Boligforening,  
afd. 13, har siden 2013 haft sit 
eget flaglaug.

Formålet er, i videst muligt 
omfang, at sørge for flagnin-
ger fra afdelingens flagstang.
Flaglauget består af nogle 
beboer fra afd. 13, som ulønnet 

Af Ib Ketler

og frivilligt sørger for, at det vil 
være muligt, at markere dage 
og begivenheder med afdelin-
gens flag.

Hjemmesiden indeholder de 
vigtigste flagregler og afdelin-
gens officielle flagdage.

Flaglaugets frivillige medlemmer, Holger Bønneland og Viggo Pabst,  i 
fuld aktion.

Haderslev Andelsboligforening afd. 13 med beboernes flag hejst
Fotos: Niels Vincent Andersen
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Søndag den 29. maj 2017 
havde den danske menighed på 
Sild en stor dag med flere jubi-
læer: Kirkesalen - Staldkirken 
har eksisteret i 40 år, skulpturen 
»Den sorte engel« har prydet 
pladsen foran kirken i 15 år, 
præst Jon Hardon Hansens har 
været præst på Sild i 25 år og 
menigheden havde inviteret til 
guldkonfirmation.

I den anledning havde 
Danmarks-Samfundet lovet 

Jubilæer på stribe på Sild
menigheden et nyt flag. Derfor 
startede dagen med hejsning af 
menighedens nye Dannebrog, 
som Formand Erik Fage-Peder-
sen forinden havde overrakt til 
formanden for menigheden, Iris 
Frank. Hun takkede for denne 
fornemme gave, som var med til 
at gøre dagen til en festdag.

Sild er den største af de Nord-
frisiske Øer sydvest for den 
dansk-tyske grænse.

Af Iris Frank og Gaby Böttinger

Valdemarsdag var præget af 
den gode tilslutning og stemning
i Viborg Domkirke og efterføl-
gende arrangement. Det nok så
synlige optog, med mere end 30 
faner, lyste op i bybilledet

Af Jan Vestergaard

Viborg

Foto: Jan Vestergaard

Foto: Sydslesvigsk Forening
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Få alle lokale nyheder og 
hele Danmark i én avis

Med de 13 lokale dagblade fra Jyske Fynske Medier får du både det sidste nye om det, der 
sker lige omkring dig, og med den nye Danmarksektion, der er fælles for alle dagbade, også 
alt om det, der har betydning for os alle sammen. Dertil kommer spændende magasiner 
og tillæg, med inspiration til alt fra huset og haven til bilen og din næste ferie. Du får din 

daglige avis både i postkassen og bliver opdateret 24/7 på din mobil og computer.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern
70 11 70 66

Få alle lokale nyheder og 



16

Lørdag den 2. april kunne 
Sydslesvigsk Forening Distrikt 
Isted/Jydbæk fejre 70-års jubi-
læum. I strålende solskinsvejr 
blafrede det hejste Dannebrog 
i vinden, og to mindre flag ved 
indgangen til forsamlingshuset i 
Jydbæk bød gæsterne velkom-
men på festlig vis.

Distriktsformand Nadine Sch-
midt fortalte i et tilbageblik om 
etableringen af foreningen for 
70 år siden.

Der var tak til distriksmedlem-
merne for deres arbejde der gav 
et blomstrende foreningsliv.  

Isted/Jydbæk 70-års jubilæum
Af Nadine Schmidt og Gaby Böttinger

Der var tillykke fra Bollingsteds 
viceborgmester, og fra amts-
formand Franz Dittrich. Han 
roste Isted/Jydbæk for at være 
brobyggere mellem mindretallet 
på stedet, med deres nabodi-
strikt og i godt samvirke med 
flertalsbefolkningen.  

På dagen overrakte Danmarks-
Samfundet  ny fane til forsam-
lingshuset. Det blev en meget 
festlig og højtidelig ceremoni, 
som Sydslesvigs repræsen-
tant for Danmarks-Samfundet, 
Annette Neumann stod for. Det 

var hendes første faneindvielse 
overhovedet, som hun klarede 
med bravur. Efter hun havde 
overrakt fanen til distriktsfor-
manden, blev fanen indviet med 
de tre symbolske hammerslag 
for Dronningen, fædrelandet 
og foreningen. Annette Neu-
mann afsluttede  faneindvielsen 
med følgende ord: ”For mig 
er tanken om tradition, tro og 
Dannebrog i denne procedure 
det vigtigste. Nu er denne fane 
en foreningsfane, og jeg håber, 
den vil følge foreningen og dens 
arbejde herude i mange år. 

Foto: Sydslesvigsk Forening



17

Ny hyldestsang til Danmark og 
Dannebrog
Af lokalformand i Kolding afdelingen Daniel Klestrup Bjærge

Valdemarsdag 15. juni 2016 
blev en helt særlig dag for den 
dengang 16-årige Sabina Hau-
gaard Stuke fra Christiansfeld, 
for den sang, som hun havde 
været med til at skrive blev her 
uropført ved Danmark-Samfun-
det i Koldings arrangement i 
Skt. Nicolai Kirke. 

”Du er mit Danmark” har seks 
vers og alle vers betegner dét 
at bo i Danmark, fædrelands-
kærligheden, tiderne, der skifter 
og naturligvis Dannebrog. Alt 
sammensat til en smuk melodi, 
der for første gang blev spillet 
ved Danmarks-Samfundets 
Valdemarsfest 2016. 
Komponisten selv akkompagne-
rede ved flygelet og endvidere 

medvirkede solotrompetist Ken-
neth Pultz Stenum fra Slesvig-
ske Musikkorps. 

Danmarks-Samfundet i Kolding 
har købt et brassband arran-
gement af ”Du er mit Danmark” 
og fremadrettet vil Flyverhjem-
meværnets Musikkorps spille 
sangen ved Valdemarsfesten i 
Kolding.

Desuden har Nicolaikoret i 
Kolding fået arrangeret sangen 
i et firestemmigt værk, som 
ultimo marts 2017 blev sunget 
for første gang på Kolding 
Bibliotek – hvor den unge 
skoleelev Sabina og Bente et 
års tid tidligere – lidt tilfældigt 
– mødte hinanden. Sabina var 

på skriveskole hos forfatteren 
Marianne Gade og Bente spil-
lede koncert på biblioteket. De 
to faldt i snak og inden der var 
gået ret længe havde de en 
aftale i stand, at Bente skulle 
komponere en melodi til en 
engelsk tekst fra Sabinas hånd; 
”Never again”. Herefter gik det 
stærkt og snart kom en af Bente 
Ibenfeldts ufærdige værker 
på bordet, nemlig ”Du er mit 
Danmark”, som på daværende 
tidspunkt kun have et enkelt 
vers. Sabina skrev yderligere 
fire og Bente afrundede sangen 
med det sjette vers, der handler 
om Dannebrog. 

Søg eventuelt efter sangen på 
Youtube.com, hvor du kan lytte 
til melodien og finde teksten.

Foto: Per Klingenberg, Kolding



18

Det efterfølgende indlæg er en 
direkte afskrift af en artikel bragt 
i Nationaltidende i 1917.

Det kan oplyses at rigsbanneret 
i dag er placeret i de kongelige 
repræsentationslokaler ved 
kongetrappen på Christiansborg 
Slot.

Avisartiklen om rigsbanneret
Overstyrelsen for Danmarks-
Samfundet havde indbudt 
Repræsentanter for Pressen 
til et Møde paa Hotel ”Phønix” 
Lørdag den 15. Marts.

Her gav Formanden, Kam-
merherre, Admiral Richelieu, 
forskellige Meddelelser ved-
rørende Rigsbanneret, hvilket 
Hs. Maj. Kongen havde givet 
Tilsagn om at ville modtage 
ved en Højtidelighed paa 
Valdemarsdagen, ligesom 
Admiralen dvælede ved Dagens 
Festligholdelse i det hele taget 
– særlig Borgerfesten – og 
appellerede til Pressens Bistand 
for at faa skabt et ”Danmarks-
Samfundets National- og 
Flagfond”.

Dette Fond, hvortil bl. a. Land-
mandsbanken og Privatbanken 
vil modtage Bidrag, faar i første 
Række til Opgave at yde Midler 
til Rigsbannerets Udførelse, 
til Istedløvens Genrejsning, til 
Rejsningen af det paatænkte 

Historien om Rigsbanneret
Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

Monument for faldne svenske, 
norske og finske Krigs-Frivillige 
og til Flag til Sønderjyderne.

Rigsbanneret er nu sat i 
Arbejde. 

Det udføres af Billedhugger 
Thomas Bærentzen med Assi-
stance af Sølvsmed Bojesen 
(Sølvarbejdet), Frk. Karen 
Warming (Vævningen) og Frk. 
Elisabeth Garde (der broderer 
Vaabenet). Foden støbes hos 
Hofbronzestøber Rasmussen.

Tegningen er, som bekendt, 
udført af Maleren Harald Slott-
Møller paa Foranledning af 
Danmarks-Samfundet. 

Bannerfoden, der tænkes 
anbragt ved Tronens Side paa 
det nye Christiansborg, udføres 
i velciseleret Malm. 

Nederst, som Grundvold, hviler 
vort Vaabens tre Løver. I Fæl-
lesskab bærer de et arkitek-
tonisk Led, en Bygning, hvis 

Foto: Gunnar Bak Cedermann
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På den Nationale flagdag d. 5. 
september fik Danmarks-Sam-
fundets nystiftede lokalafdeling 
Langeland overdraget sin egen 
fane af medlem af landsledel-
sen, Kjeld Bøjlesen. 1. søm 
ved Kjeld Bøjlesen, 2. søm ved 
Borgmester Bjarne Nielsen og 
3. søm ved afdelingsformand 
Ove Elnegaard-Christensen. 
Talen for Danmarks Udsendte 
var ved ambassadør Christian 
Faber-Roed. Dagen blev afvik-
let på koldkrigsmuseet Lange-
landsfortet.

Langeland

Foto: DS Langelands afd.

Sider er smykkede med Rigets 
Herreds-Vaabener og som 
saaledes repræsenterer hele 
Landet. Denne Bygning, dette 
Danmarks Hus, krones af en 
tæt sluttet Kreds af Ungdom, 
Landets væbnede Ungdom.

I dette Malm-fodstykke er Ban-
neret anbragt. Det nederste 
Stykke af Bannerstangen, den 
glatte Del, den der anbringes 
i Fanebærerens Bandoler og 
omfattes af hans Hænder, naar 
det bæres, er skjult i Fodstyk-
ket, men umiddelbart ovenover 
Fodstykkets Fanevagt hæver 
Stangen sig op og smykkes 
straks af et arkitektonisk Led 
paa hvis seks Sider ses Billeder 
i lave, gyldne Reliefs paa blaa 
Emalie-Grund af Rigets Opbyg-
gere: Tyre Dannebod, Knud den 

Store, Knud Lavard, Valdemar 
den Store, Absalon og Dron-
ning Margrethe. Herfra stiger 
saa et rigt Egeløvs-Kapitæl 
op, der bærer Bannerstangens 
Hovedudsmykning, den gamle 
Erkebiskop Anders Sunesen, 
der i Slaget ved Lyndanise ved 
sin Bøn nedbeder Sejren for de 
Danske, som foruden Sejren 
her faar Dannebrogs hellige, 
flammende Mærke i Eje for sig 
og kommende Slægter.

Over Gruppen med Bispen og 
de to unge Klerke, der støtter 
hans trætte Arme, ses i Over-
ensstemmelse med Tiden Tan-
kegang Forbederen i Himlen, 
Danmarks Skytshelgen Knud 
Konge. Paa hans Fodstykke 
staar Ordene: ”ora pro dacia” – 
bed for Danmark. 

Umiddelbart over hans Hoved 
følger saa selve Banneret, det 
silkevævede Kongeflag med 
Rigsvaabenet i Midten, vogtet 
af Vildmændene og broderet 
i Guld, Sølv og Silke. Flaget 
styres af gyldne Snore af to 
Engle, der tænkes at have 
nedbaaret det og ført det him-
melfaldne Mærke i de rette 
Hænder.

De gyldne Snore, hvormed 
Banneret er fæstet til Stangen, 
er fastgjorte i Kanten af et Kors 
med Kongens Navnetræk og 
Valgsprog.

Bannerets Top afsluttes saa 
med Kronen, over hvis sym-
bolske, gyldne Rigsæble den 
hellige Aands hvide Due svæver 
ned.

Af Ib Ketler
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Rigsarkivet rettede i septem-
ber måned 2015 henvendelse 
Danmarks-Samfundet om, at 
dokumentere brug af den luk-
kede kongekrone over vores 
logo. Dette bragte os i en yderst 
vanskelig situation, idet vores 
arkiver fra 1908 til 1927 gik til 
ved en brand. 

Der blev herefter iværksat en 
undersøgelse på Rigsarkivet 
og på Det Kongelige bibliotek. 
Begge steder var der masser 
af materiale om Danmarks-
Samfundet. På rigsarkivet blev 
der fundet sagsnotater, breve 
fra Danmarks-Samfundet samt 
kopier af Justitsministeriets 
besvarelse til os. Det fremgik af 
besvarelserne, at Kong Chri-
stian X i 1913 gav Danmarks-
Samfundet tilladelse til at sælge 
Valdemarsflag med initialerne 
DS med en krone over. 

Herudover var Arveprins Knud 
vores ærespræsident i perioden 
1937 til 1976. 

Inden vi var blevet helt færdige 
med at indsamle den fornødne 
dokumentation, blev der i Fol-
ketinget vedtaget en ny arkivlov 
og en bekendtgørelse af 9. juni 
i 2016 om kroers, foreningers 
og virksomheders anvendelse 
af den lukkede kongekrone. 
Det fremgik af bekendtgørel-
sen, at der skulle ansøges om 

Et lille historisk tilbageblik
Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

tilladelse til fortsat 
at anvende den luk-
kede kongekrone.

Den 26. juni 2016 
ansøgte Dan-
marks-Samfundet 
Rigsarkivet om 
tilladelse til fortsat 
at anvende konge-
kronen over vores 
logo.

Rigsarkivet har den 
22. august 2016 
gives Danmarks-
Samfundet denne 
tilladelse, hvilket vi 
naturligvis er meget 
glade for.

I forbindelse med vore under-
søgelser på Rigsarkivet og 
Det kongelige bibliotek, er der 
fundet rigtig meget materiale 
om Danmarks-Samfundet fra 
vores start i 1908. Bl.a. fandt 
vi alle de medlemsblade, som 
Danmarks-Samfundet udgav i 
perioden 1910 til 1919, disse 
har vi nu fået kopieret. Herud-
over er der scannet 400-500 
avisartikler om Danmarks-
Samfundet fra vores start og til 
og med 1919, hvor Dannebrogs 
700 års dag blev fejret. 

En anden lille spændende ting 
der blev fundet, var et eksem-
plar af en sangbog indehol-

dende danske flagsange, 
udgivet i anledning af Danne-
brogs 700 års dag.

Alt dette indsamlede materiale 
har medvirket til, at Danmarks-
Samfundet nu ved meget mere 
om, hvad der skete i Danmarks-
Samfundets første 19 år. Efter 
arbejdet på Rigsarkivet og Det 
kongelige bibliotek, fortsætter 
vi nu arbejdet med at indsamle 
materiale fra landsarkiverne. 

Danmarks-Samfundets formål 
var fra starten at styrke og 
vedligeholde det danske folks 
fædrelandssind, selvfølelse og 
ærekærhed som nation, dets 
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vilje og evne til at bevare sin 
selvstændighed i politisk, øko-
nomisk og sprogligt henseende.

Det fremgår af det fundne mate-
riale, at Danmarks-Samfundet 
indtil 1922 blandede sig i sager 
af national karakter, f.eks. 
- ydede Danmarks-Samfundet 
støtte til forsvarssagen, idet 
krigsberedskabet fandtes helt 
utilstrækkeligt.
- Danmarks-Samfundet prote-
sterede kraftigt mod salget af 
De Vestindiske øer. 
- I forbindelse af grænsedrag-
ningen efter 1. Verdenskrig 
støttede Danmarks-Samfundet 
kravet om Danmark til Ejderen.
Disse markeringer gjorde, at 
Danmarks-Samfundet ikke altid 
var lige populær hos de davæ-
rende regeringer.

I 1922 blev Danmarks-Samfun-
dets formål ændret. Det fremgår 
nu, at Danmarks-Samfundet 
er en upolitisk institution, hvis 
formål er at arbejde af national 

karakter. Hovedopgaven er 
bl.a. :
• At vedligeholde det 
danske folks fædrelands-
sind, dets kærlighed til 
sprog og minder og dets 
vilje til national selvhæv-
delse.
• At styrke kærligheden til 
flaget og udbrede oplys-
ning om dettes betydning 
som nationens symbol 
og kendskab til dets rette 
brug.
• At arbejde for at gøre den 
15. juni til en national høj-
tidsdag overalt i landet.

Af særlige begivenheder 
kan nævnes Dannebrogs 
700 års jubilæum på Valde-
marsdag i 1919. Dagen blevet 
fejret ved meget store valde-
marsarrangementer over hele 
landet. Hovedarrangementet 
blev dog afholdt i København. 
Ved denne lejlighed overrakte 
Danmarks-Samfundets formand 
et rigsbanner til kong Christian 

X på Amalienborgs Slotsplads, 
hvor der ifølge aviserne var 
mere end 50.000 mennesker til 
stede. Senere på dagen blev 
begivenheden fejret ved en stor 
folkefest i Kongens Have. En 
beskrivelse af rigsbanneret kan 
ses anden steds i årsskriftet.



Indtægter
Salg af flag 225.694
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 294.000
Øvrige tilskud 26.013
Kontingent 223.770
Salg af bøger og mærkater m.v. 27.137
Renteindtægter   192 
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds 
60-års fødselsdagsfond 100.000
Andre indtægter  635
 kr.          897.443

Udgifter
Udgifter ved salg af Valdemarsflag  14.357
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter            448.796
Administration  177.353
Kontorhold  140.990
Møder og repræsentationer  102.294
Øvrige omkostninger  3.098
  886.888
                   
Årets resultat   kr. 10.555

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik 
samt „bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet”.

København, den 3. marts 2017
EY
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2016
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016
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Udleverede faner og flag i 2016

Støt Danmarks-Samfundet
Danmarks-Samfundet har fået MobilePay, hvilket 
betyder, at donationer kan overføres direkte til 
foreningens konto. 
Det eneste krav er at afsenderen har en smartphone med til ovenstående 
applikation. ”Log-in, tast beløb, send til 24 46 81 26.” 

På forhånd tak for din donation.

Er du flyttet, har du fået ny mail eller nyt telefonnummer?

Ændringer på adresse, telefon og mails skal meddeles landskontoret
på mail: ds@danmarks-samfundet.dk eller tlf. 43 26 20 96




