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Krigen er slut.
Hvad skal vi med Hjemmeværnet?

 Vi træder frem,
hvor andre viger tilbage

Spørg i Seest!
René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde 

i hænderne og hjalp med at begrænse skaderne og beskytte beboerne, 

da eksplosionen fra fyrværkerifabrikken lagde et boligområde i ruiner. 
 

Har du også overskud til at hjælpe andre og mod til at tage ansvar i vanskelige 

situationer, så gå ind på www.hjv.dk og se, om Hjemmeværnet er noget for dig.
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I �008 fejrer Danmarks-
Samfundet sit 100 års jubi-
læum. Fra 75 års jubilæums-
skriftet har jeg hentet denne 
beretning om baggrunden 
for oprettelsen i 1908:

I slutningen af den 19. 
århundrede opstod der ret 
stærke politiske modsæt-
ninger, der kulminerede i 
provisorieårene 1885-94. 
En vis udjævning fandt 
sted omkring årtusind-
skiftet, men langsomt 
begyndte den interna-
tionale krise og herunder 
Tysklands voldsomme 
oprustning. På denne bag-
grund samledes kredse af 
nationalt bevidste men-
nesker med det sigte at 
styrke og vedligeholde det 
danske folks fædrelands-
sind for derigennem at 
bevare vor selvstændig-
hed.

Den første kreds blev etab-
leret i Aalborg den 10. juni 
1908. Umiddelbart efter kom 
der kredse i Aarhus, Køben-
havn og andre byer, således 
at man den 1�. september 
1908 kunne stifte en fælles 
landsorganisation. 

Danmarks-Samfundets 
Ålborg kreds tilbød - ”arven” 
taget i betragtning måske 

100 år - og hvad så?
Af landsformand Nils Ole Kajhøj

naturligt nok - meget tidligt at 
være vært for jubilæumsar-
rangementet, som gennem-
føres lørdag den 14. juni 
�008.

Nu er det jo hele Danmarks-
Samfundet, som fejrer 100 
år, så vi opfordrer alle lokal-
afdelingerne til at gøre noget 
særligt ud af Valdemarsfes-
terne den 15. juni �008.
 
- og hvad så?
Danmarks-Samfundet er 
ifølge vores formålsparagraf 
en upolitisk organisation, 
hvis formål er:
• at styrke kendskabet til og 

respekten for Dannebrog 
og dansk kultur.

• at udbrede kendskabet 
til Dannebrogs betydning 
som nationens samlings-
mærke og kendskabet til 
korrekt brug af Dannebrog.

• at uddele Dannebrogsfaner 
og -flag til organisationer 
og foreninger med flere.

Danmarks-Samfundet er 
nok mest kendt for at sælge 
Valdemarsflag, at uddele 
faner og flag - og at udbrede 
kendskabet til korrekt brug 
af Dannebrog. Det er synlige 
handlinger, som blandt andet 
opleves ved gymnastikopvis-
ninger og flagfester. Mange 
ved desuden, at vi udgiver et 

hæfte som fortæller, hvor-
dan Dannebrog bruges - og 
finder i samme anledning vej 
til vores hjemmeside.

Men når det gælder om at 
styrke kendskabet til og 
respekten for Dannebrog 
og danske kultur - og om 
at udbrede kendskabet til 
Dannebrog som nationens 
samlingsmærke, kniber det 
måske lidt.

Derfor vil vi nu se på fremtid 
og visioner - og har som 
udgangspunkt stillet os selv 
følgende spørgsmål: 
• Kan vi bevare respekten 

for et nationalt symbol i 
disse internationaliserede 
tider?

• Kan vi fastholde vort flags 
anvendelse som en folkelig 
og national begivenhed, 
eller vil det i stigende grad 
blive betragtet som et 
nationalistisk symbol?

• Er det noget særligt dansk, 
at vi har vort flag som en 
markant kulturbærer og har 
haft det i mere end 150 år?

• Har vi et Danmarks-Sam-
fundet om 10 år og om 50 
eller 100 år? 

Jeg håber det inderligt - og 
ser frem til en god debat om 
fremtidens Danmarks-
Samfundet.
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�006 blev et år, hvor Danne-
brog kom i fokus på grund af 
den af den udenrigspolitiske 
situation.  Det skar mange 
i hjertet at se Dannebrog 
blive brændt af og trampet 
på. Disse billeder fik nogle til 
at foreslå at gøre det straf-
bart at brænde Dannebrog 
af. Heldigvis blev vores flag 
heller ikke denne gang gjort 
til et politisk anliggende. Det 
er den danske sjæl som gør, 
at vi har og fortsat vil have 
vores flag som en markant 
kulturbærer. 

Repræsentantskabsmødet 
Repræsentantskabsmødet 
den 18. marts �006 var det 
første, hvor konsekvenserne 
af vedtægtsændringerne fra 
�005 begyndte at vise sig. 
Deltagerkredsen var blevet 
udvidet, og flere steder er 
der nu oprettet medlemsba-
serede foreninger i tilknyt-
ning til det nye kommunale 
landkort. Opfordringen til at 
oprette lokalforeninger er 
blevet godt modtaget, og 
efter at amterne er blevet 
nedlagt, er der for alvor 
kommet gang i oprettel-
serne.

Flagsalget
Flagsalget er fortsat vor 
største indtægtskilde, og det 
var i �006 på samme niveau 

Hverdag og visioner
- fra årsberetningen 2006

Af landsformand Nils Ole Kajhøj

som i �005. Når vi tager i 
betragtning, at dette regn-
skabsår var på 14 måneder, 
må vi betragte resultatet 
som tilfredsstillende. Lokal-
afdelingerne er i �006 blevet 
bedre til at afregne rettidigt.

Kulturministeriets pulje 
af tipsmidler gav os som 
tidligere år kr. �50.000 i 
direkte tilskud. Vi havde søgt 
beløbet forhøjet men uden 
resultat. Betingelserne for til-
skud af tipsmidler er fortsat, 
at vi selv gør en indsats - og 
fuldt ud anvender midlerne 
efter vores formål og ikke 
opsamler formuer.  

Fane- og flagtildelinger
Vore indkøbsaftaler med 
flagfabrikanterne er blevet 
forbedret, så vi i forhold til 
�005 har opnået en yderli-
gere besparelse. Med tilde-
ling af 128 faner og 171 flag 
er så godt som alle rimelige 
ansøgninger blevet imø-
dekommet.  Den situation 
stiller til gengæld større krav 
til den lokale prioritering af 
ansøgningerne. Nyoprettede 
foreninger bør bevise deres 
eksistensberettigelse, inden 
de får tildelt en forenings-
fane.

Over for vores leverandø-
rer har vi i forbindelse med 

indgåelse af prisaftaler 
fastholdt, at vi ikke vil gå 
på kompromis med kvali-
tetskrav og etiske regler, for 
eksempel må flag naturligvis 
ikke fremstilles i østen som 
børnearbejde. 

Valdemarsdag 2006
Valdemarsdag i �006 blev 
fejret flere steder ved afhol-
delse af flagfester, og det 
er glædeligt at se, at flere 
af vores ny foreninger har 
genoptaget traditionerne. Vi 
beder blot om, at man også 
bidrager med mere omtale 
- tekst og billeder - på vores 
hjemmeside både før og 
efter gennemførelsen.

Traditionen tro var Dan-
marks-Samfundet repræ-
senteret ved De Danske 
Årsmøder i Sydslesvig, og 
jeg havde selv lejlighed til at 
medvirke ved to faneindvi-
elser. Endvidere opnåede vi 
i �006 at få en stor omtale 
af Danmarks-Samfundet i 
Årsmødeavisen. I årsbe-

Nils Ole Kajhøj



retningen blev Danmarks-
Samfundets aktiviteter i 
Sydslesvig omtalt flere 
gange.  

Medlem af 
Danmarks-Samfundet
Siden �005 har enkeltper-
soner og foreninger m.fl. 
kunnet blive medlem af Dan-
marks-Samfundet. Denne 
mulighed er blevet godt 
modtaget, og vores med-
lemstal er pr. 1. feb. �007 
�08 enkeltmedlemmer og 
69 foreninger, som betaler 
mindst kr. 100 i kontingent.
Der er blevet fremstillet nye 
inspirerende hvervefoldere, 
som er uddelt ”med rund 
hånd”, og der har været ind-
stiks-sider i flere forenings-
blade. Det har givet os 
mange medlemmer. Det har 
vist sig, at det slet ikke er så 
svært at få folk til at give den 
hundredekroneseddel, som 
et ark flag koster.

In- og ekstern 
kommunikation
Vor hjemmeside er i årets 
løb blevet yderligere forbed-
ret, og den bruges flittigt. 
Den interne kommunikation 
bliver brugt mere og mere, 
og lokalrepræsentanterne er 
blevet fortrolige med brugen.

Vores årsskrift fik i 2006 en 
ansigtsløftning med ny far-
veopsætning i nogle læse-
venlige spalter i nyt format. 
Vi håber fremover hvert år at 
udvide med billeder og tekst, 
der fortæller om de lokale 

flag- og faneaktiviteter. 

Salgsflagene blev i 2006 
udvidet til også at omfatte et 
lille ark flag, udformet som 
et postkort med 8 flag til 
en salgspris på kr. �0. Der 
arbejdes på i �007 at ændre 
salgsarkene i samme opsæt-
ning med de sædvanlige 50 
flag.    

Sådan bruges Dannebrog
Landsledelsen havde forven-
tet at kunne præsentere den 
nye udgave ”Sådan bruges 
Dannebrog” i sommeren 
�006, men det viste sig 
vanskeligere end forventet 
at få udarbejdet et hæfte, 
der både indholdsmæssigt, 
sprogligt og illustrativt lever 
op til nutidens forventninger. 
Vi har imidlertid i februar 
set andet udkast og er nu 
så langt fremme, at vi kan 
garantere en udgivelse den 
15. juni �007.

100-års jubilæet i 2008
I �005 blev det besluttet at 
100-års jubilæumsarrange-
mentet i �008 skal gennem-
føres i Ålborg. Det var her 
ideen om Danmarks-
Samfundet blev født den 10. 
juni 1908. Planlægningen 
tager for alvor sin begyn-
delse på landsledelsesmø-
det i maj �007.

Æresmedlemmer
Med landsledelsens fastsæt-
telse af et egentligt gavere-
gulativ er der blandt andet 
givet mulighed for udnæv-

nelse af æresmedlemmer.

Efter indstilling fra hen-
holdsvis Københavns Amt 
og Sønderjyllands Amt 
godkendte landsledelsen, at 
Hendes Højhed Prinsesse 
Elisabeth, Greve Ingolf og 
Grevinde Sussie, der alle 
tre gennem en lang årrække 
har fulgt og bakket op om 
Danmarks-Samfundets 
arbejde, blev udnævnt til 
æresmedlemmer af Dan-
marks-Samfundet fra den 
15. juni �006. Diplom og 
æresnål blev overrakt ved 
flagfesterne i Holmens Kirke 
og i Haderslev.

Erik Manggaard fra Århus 
afdelingen blev udnævnt til 
æresmedlem på dette års 
repræsentantskabsmøde.

Danmarks-Samfundet 
efter 2008
Den nuværende landsle-
delse har siden �005 sat 
mange ting i gang, som 
kulminerer med gennemfø-
relsen af 100-års jubilæums-
festen i �008.

Men vi har også haft tid til at 
spørge os selv: Findes Dan-
marks-Samfundet stadig om 
50 og 100 år - eller om blot 
10 år?  Svaret vil vi i første 
omgang prøve at finde på et 
weekend-seminar om Dan-
marks-Samfundets fremtid 
og visioner i efteråret �007. 
Vi glæder os til at delagtig-
gøre andre i vore tanker og 
ideer.
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I det seneste år er vores 
hjemmeside blevet udvidet 
på en række områder, blandt 
andet takket være en god 
og positiv tilbagemelding fra 
brugerne.

En del foreninger og organi-
sationer har manglet vejled-
ning i faneindvielser og valg 
af sange til faneindvielserne. 
Disse ting er nu også lagt 
ud på hjemmesiden, så det 
er ret nemt at hente både 
vejledning, sangforslag og 
sangteksterne fra siden.

Siden opstarten i juni �005 

Hjemmesiden bruges mere 
og mere
Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

har flere end 31.500 besøgt 
hjemmesiden, og det er 
overordentligt tilfredsstil-
lende. For eksempel er 
Sådan bør man bruge 
Dannebrog besøgt 14.000 
gange, Sådan bør man 
bruge Dannebrog til søs 
�.800 gange, links til vores 
leverandører 6.000 gange 
og programmet for flagfesten 
i Syddjursland kommune 411 
gange.

Endvidere er de interne sider 
for lokalformænd, kontakt-
personer og medlemmer 
blevet udvidet:  

Håndbogen indeholder nu 
også pressemeddelelser, 
ligesom vejledninger, refera-
ter, blanketter og skabeloner 
er fuldt opdateret.

Medlemssiderne, der fore-
løbig indeholder regnskab, 
referater fra repræsentant-
skabsmøderne og almen 
orientering er færdige og 
tilgængelige og opdateres 
ligeledes jævnligt. 

Er du medlem, og har du 
ikke adgang til hjemmesi-
den, så kontakt landskon-
toret, så du kan få løbende 
informationerne pr. post.

Valdemarsdag i Aalborg Hvad har en pensionistbilliardklub, et ungdomsbrandkorps og Aalborg 
Industri- og Handelskammer til fælles? I hvert fald én ting. De modtog nemlig sammen med en lang 
række andre organisationer en fane på Valdemarsdag 15. juni �006. I slotsgården på Aalborghus 
Slot var et stort antal foreninger m.m. mødt frem med faner, og inden selve uddelingen af faner gik i 
gang forestod Aalborg Garden og Aaby Blæserne den musikalske underholdning. Oberst Christian 
Mollerup Schmidt holdt festtalen og overrakte også fanerne. Herefter marcherede nye såvel som 
tidligere fanemodtagere gennem midtbyen til Budolfi Kirke til den efterfølgende flaggudstjeneste.
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Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

S M U K K E S T  I  M O D V I N D

Det uafhængige forlag hHovedland · www.hovedland.dk

Indb.
199,-

Hans Chr. Bjerg
DANNEBROG
Historien om et kristent 
og nationalt symbol

"Et stykke dansk kulturhistorie. 
Lykkes på fornem vis, blandt 
andet i kraft af de mange 
små detaljer og anekdoter."
Chr. Brøndum, Berl. Tidende

Historien om Dannebrog, 
kongemagtens, statens og 
endelig folkets, kolonihaver-
nes, villavejenes, skoleklas-
sernes og blå stues samlings-
punkt og fælleseje ...Smuk og gennemillustreret

Danmarks-Samfundet har 
gennem to år arbejdet på 
en helt ny udgave af Sådan 
bruges Dannebrog til afløs-
ning af det blå hæfte Sådan 
bør man bruge Dannebrog. 
Eftersom danske kulturmøn-
stre løbende ændrer sig, 
har Landsledelsen vurderet, 
at der har været behov for 
en helt ny udgave. Det nye 
hæfte forventes første gang 
anvendt i forbindelse med 
flagfesterne juni 2007. 

Danmark har ikke nogen 
flaglov, der fastlægger regler 
og bestemmelser om Dan-
nebrogs anvendelse. Dan-
marks-Samfundet har siden 
sin start i 1908 været med til 
at beskrive fornuftig praksis 
omkring brug af Dannebrog 

Sådan bruges Dannebrog
Af landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger

og har påtaget sig opgaven 
at fastlægge hensigtsmæs-
sige retningslinier for brug af 
flag og faner i Danmark.

For at fremtidssikre Dan-
marks-Samfundets vejled-
ning om flag og faner, har 
der været anvendt en del 
tid på at få opdateret de 
mange praktiske oplysnin-
ger samt nyskrevet teksten. 
Gennem tegninger, foto og 
andre illustrationer vil hæftet 
fremtræde mere læseven-
ligt og nutidigt. Hæftet kan 
bruges som en håndbog 
for nybegyndere, når Dan-
nebrog skal anvendes på 
den rigtige måde. I hæftet er 

samlet så mange generelle 
informationer og faktuelle 
oplysninger om Dannebrog 
og dets anvendelse, som 
det kan lade sig gøre. Det 
vil betyde, at hæftet også vil 
kunne anvendes i de mange 
situationer, hvor der kan 
være behov for at genopfri-
ske praksis for korrekt brug 
af flag og faner.   

Når Sådan bruges Dan-
nebrog udkommer, vil det 
kunne købes ved at kon-
takte Landskontoret. Hæftet 
vil også være tilgængeligt 
på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside www.danmarks-
samfundet.dk.   



Efter indstilling fra Århus 
kredsen udnævnte lands-
formand Nils Ole Kajhøj ved 
repræsentantskabsmødet i 
marts 87-årige Erik Mang-
gaard til æresmedlem af 
Danmarks-Samfundet. 

Sælger alene 17.000 flag

Erik Manggaard har arbejdet 
for Danmarks-Samfundet i 
�8 år, først som medlem af 
Århus kredsens forretnings-
udvalg og senere i syv år 
som udvalgets formand.

Erik Manggaard er fortsat 
- trods sin høje alder - sær-
deles aktiv og står stadig for 
den økonomiske side, hvor 
han som medlem af besty-
relsen for 15. juni-fonden 
sikrer, at alle udgifter ved 
flagfesten i Århus bliver 
dækket.

Men det område, hvor Erik 
Manggaard specielt skiller 
sig ud, er hans fantastiske 
evne til at sælge flag på Val-
demarsdag. I �006 indsam-
lede Erik Manggaard alene 
næsten kr. �5.000. Det må 
vist siges at være enestå-
ende. 

Nils Ole Kajhøj (t.h.) overrækker nål og diplom

”SvendborgTryks miljøsalg
Lisbeth Engel Hansen, sekretariatschef i Miljømærkesekretariatet udtaler: 
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Danmarks-Samfundet var 
indtil udgang af �006 orga-
niseret i amtsforeninger. I 
forbindelse med nedlæggel-
sen af amterne, er vi også i 
gang med en større omorga-
nisering. 

Det er planen, at der skal 
oprettes lokalforeninger i alle 
de nye kommuner. I en lang 
række kommuner er den 
nye organisation allerede 
på plads, og flere steder 
dækker de nye lokalfore-
ninger to kommuner, som 
det eksempelvis ses i Ros-
kilde/Lejre.

Nye foreninger på vej
Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

I de resterende kommuner 
forsøger vi snarest muligt at 
få etableret en lokalforening 
- eller i det mindste at få en 
kontaktperson.

Som det fremgår af oversig-
ten over lokalrepræsentanter 
på hjemmesiden, er der 
nogle nye kommuner, hvor vi 
endnu ikke har fået os etab-
leret - for eksempel Silke-
borg, Randers, Ikast-Brande 
og Norddjursland. 

Medlemmer, der er interes-
serede i at være med i dette 
arbejde, opfordres til at kon-

takte landskontoret. Herfra 
vil de modtage nødvendig 
administrativ støtte og hjælp 
til at komme i gang. 
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Der har til alle tider været 
behov for at skibe på havet 
markerede eller identifice-
rede sig over for hinanden. 
Det er derfor også natur-
ligt, at man meget tidligt 
ser udvikling af flag til søs. 
Fra 1500-tallet kender vi i 
Danmark et par afbildninger, 
der viser brugen af vort flag, 
Dannebrog til søs. Der var 
her tale om stutflag, det vil 
sige det rektangulære, korte 
flag. 

Det flakte flag
Under Christian 4. begyndte 
man i Danmark omkring 
1600 imidlertid også at 
anvende det såkaldte 
splitflag, ”det flakte flag” 
som det oprindeligt kaldtes. 
Splitflaget er i virkeligheden 
meget sjældent, ja nærmest 
enestående blandt national-
flag. Det ses kun anvendt af 
andre nordiske lande, hvis 
flag har deres oprindelse i 
Dannebrog og dets splitud-
gave.

Splitflaget er sikkert Chri-
stian 4.s opfindelse. Da han 
som dreng tegnede danske 
krigsskibe i sin stilebog, 
satte han stutflag på ski-
bene, men i 16�5 udstedte 
han en forordning om, at 
splitflaget med de to spid-
ser var forbeholdt kongen, 
orlogsflåden og de kongelige 
besiddelser. Det, der er inte-

Dannebrog til søs
Af orlogshistoriker Hans Christian Bjerg

ressant i denne forbindelse, 
er, at kongen flere gange 
senere måtte præcisere 
denne bestemmelse og true 
dem, der uretmæssigt benyt-
tede splitflaget, med bål og 
brand. Bestemmelserne 
viser tydeligt, at splitflaget 
hurtigt opnåede en ganske 
ekstraordinær stor populari-
tet blandt søens folk. 

Problemerne med den ulov-
lige brug af splitflaget fort-
satte under de efterfølgende 
konger. I 1690 blev det tilladt 
danske skibe, når de sejlede 
på de danske kolonier, at 
benytte splitflaget - men kun 
syd for Ækvator, når destina-
tionerne var Ostindien eller 
den guinesiske kyst, og først 
når de på turen til Vestindien 
havde passeret Cap Verde 
og på hjemturen Azorerne! 
Dette havde de danske myn-
digheder selvfølelig meget 
vanskeligt ved at kontrollere, 
og det eneste, man kunne 
gøre, var at beordre alle 
danske orlogsskibe, der kon-
staterede uretmæssig brug 
af splitflaget, til at konfiskere 
de pågældende flag.

De første dimensioner, der 
blev fastlagt for Dannebrog, 
var for konge- og orlogsfla-
get i 1696.
Forholdstallene fastholdt 
i cirka150 år konge- og 
orlogsflaget som et meget 

langstrakt flag.

Mange slags Dannebrog
I 17�1 blev der indført et 
særligt kongeflag, som 
skulle anvendes til søs. 
Det var splitflaget med en 
firkant inden i flaget, hvor de 
to hvide korsarme mødes. 
Dette introducerede en ny 
praksis inden for flagets 
anvendelse. I 1732 fik Asia-
tisk Kompagni tilladelse til at 
føre splitflag med sit mærke i 
den hvide midter-firkant.

I 1748 kom en ny forordning 
om Dannebrogs anvendelse 
til søs. Ud over konge- og 
orlogsflaget indførtes to 
typer af handelsflag. Det 
ene betegnedes koffardiflag-
et og skulle anvendes af 
alle almindelige privatejede 
handelsskibe i den danske 
konges lande og besiddel-
ser. Det svarede til orlogsfla-
get blot uden spidserne. Det 
andet kaldtes kommisflaget, 
der skulle føres af skibe med 
tilknytning til kongen eller 
staten. Det var et næsten 
kvadratisk flag men med 
spidser - altså en slags mel-
lemting mellem statsflaget 
og koffardiflaget. Ofte førte 
det statsmærker i den hvide 
midter-firkant. 

Senere kom yderligere et 
flag til, monogramflaget 
således at der i Danmark 



omkring 1760 førtes føl-
gende former af Danne-
brog: Kongeflaget, stats- og 
orlogsflaget, koffardiflaget, 
kommisflaget og monogram-
flaget.

Monogramflaget var koffardi-
flaget forsynet med kongens 
monogram inde i den hvide 
midter-firkant. Det var efter 
1745 beregnet til anvendelse 
af danske handelsskibe, når 
de sejlede i Middelhavet. 
Malteserridderne på Malta 
anvendte et flag, der var 
identisk med Dannebrog, og 
som i virkeligheden havde 
samme ophavssituation. 
Blandt andet af hensyn til de 
aftaler, som man fra Dan-
mark-Norges side lavede 
med barbaraskerne, røver-
staterne i Nordafrika var det 
nødvendigt, at man flag-
mæssigt kunne skelne de 
danske skibe fra de maltesi-
ske. Denne ordning ophørte 
først i midten af 1800-tallet. 

Den næste markante 
bestemmelse vedrørende 
Dannebrogs anvendelse til 
søs kom i 1865, da det blev 
tilladt lystfartøjer at bruge 
splitflag med bogstaverne 
Y.F. - Yacht Flag - anbragt i 
øverste firkant ind mod stan-
gen. Denne bestemmelse 
gælder stadig og har givet 
splitflaget stor udbredelse 
blandt landets borgere.

Af andre bestemmelser 
vedrørende anvendelsen 
af Dannebrog til søs kan 

nævnes, at skibe, 
der fører post om 
bord, må flage med 
statsflag, det vil 
sige splitflag. Derfor 
ser man, at mange 
mindre færger, der 
betjener de danske 
øer, fører splitflag, 
selv om de ikke er 
statsejede. Senere 
er det blevet tilladt 
forskellige officiøse 
og private foretagender at 
føre splitflag forsynet med 
særlige mærker.

Orlogsrød
Endeligt skal det nævnes, at 
orlogsflaget siden 1700-tallet 
traditionsmæssigt synes at 
have udviklet sig farvemæs-
sigt til at være mørkere end 
de andre anvendte typer af 
Dannebrog. Dette forhold 
er nu fastslået i Forsvarets 
ceremonibestemmelser, 
således at Søværnets skibe 
og fartøjer fører et statsflag, 
altså orlogsflaget, der har en 
mørkere nuance - orlogsrød 
- end øvrige Dannebrogs-
typer. Bestemmelsen gælder 
dog ikke for Søværnets myn-
digheder og etablissementer 
på land.

Et karakteristisk træk ved 
den her beskrevne udvik-
ling er den stadige kamp 
fra civile og private for at få 
lov til at bruge splitflaget. 
En popularitet, som det 
har været svært for myn-
dighederne at dæmme op 
for. Hvad årsagen til denne 

pudsige trang er, kan vel 
ikke helt klart defineres, men 
må søges i en blanding af, 
at splitflaget opfattes som 
smukkere end stutflaget 
- og at splitflaget fra starten 
i 1600-tallet har stået som 
symbol for statens og kon-
gens autoritet.

Som det kan ses, har 
anvendelsen af Dannebrog 
til søs undergået en omfat-
tende udvikling. Men Danne-
brog udgør i dag fortsat en 
væsentlig ingrediens i vores 
tilstedeværelse på havet. På 
grund af den rivende udvik-
ling af vores globale søfarts-
interesse, er Dannebrog ikke 
tidligere i vor historie blev 
vist så meget rundt omkring i 
verden som i dag.  

Om Dannebrogs anvendelse 
til søs gennem tiderne kan 
man læse yderligere i ”Hans 
Christian Bjerg: Dannebrog 
- historien om et kristent og 
nationalt symbol”. 2006.

Hækken på Kongeskibet Dannebrog

11





Indtægter
Salg af flag 390.278
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne �50.000
Salg af bøger og mærkater m.v. �.07�
Diverse indtægter 1.510
Kontingent 11.�00
Renteindtægter 809
Bidrag fra kommuner, virksomheder, foreninger m.v. 56.505
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 50.000
 kr.  762.374
Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  46.434
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter   �99.�74
Administration  ��8.�68
Øvrige omkostninger  6�.��6
   737.502
Årets resultat   kr. 24.872

Foranstående regnskabsuddrag er i overensstemmelse med resultatopgørelsen i 
Danmarks-Samfundets årsregnskab for �006. Regnskabets orginaleksemplar  
er underskrevet af Landsledelsen og revideret.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

København, den �. marts �007
KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2006
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2006

Amt Faner Faneduge Flag Ialt
Storkøbenhavn 1� � 16
Frederiksborg � � 4 8
Roskilde 5 1 4 10
Vestsjælland 6 � 8
Storstrøm 6 5 11
Bornholm 1 1 �
Fyn 14 5 6 �5
Vejle 4 � 7 1�
Sønderjylland 9 11 �0
Ringkøbing 8 8
Viborg 9 1 � 1�
Nordjylland �0 � 6 �9
Århus �0 � 97 119
Sydslesvig � � 5
Landskontoret � �
I alt 120 17 152 289

Oversigt over tildelte faner og flag i 2006

1�



Historikeren Hans Christian 
Bjerg har skrevet en bog 
om Dannebrog. Danskerne 
hejser ofte flaget: På fød-
selsdage, til landskampe, 
til sportsbegivenheder, på 
helligdage, i kolonihaver, på 
juletræer - til fest og i sorg. 
Dannebrog rejser følelser, 
og det hjælper os med at 
udtrykke holdninger og tro, 
hvad enten vi undsiger flaget 
eller kommer det i møde 
med en hjælpende hånd 
- som under Muhammed-
krisen. 
 
Det har været med på 
slagmarken utallige gange i 
historiens løb, og nu er selve 
dets betydning og relevans 
i en tid med EU og globa-
lisering blevet genstand 
for ideologiske slag om 
Danmarks fremtid og vores 
fælles værdier. 

Det interessante ved Danne-
brogs historie er, at brugen 
af flaget kun reguleres af 
sædvane og traditioner. 
Der er ikke nogen flaglov i 
Danmark, som fastlægger, 
hvordan og hvornår der skal 
flages. Hvis man retter hen-
vendelse til ”flagets minister” 
i Justitsministeriet for at 
blive informeret om Dan-
nebrog, bliver man henvist 
til Danmarks-Samfundet. 
Det varetager på det danske 

Historien om vores 
nationale symbol
Af landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger

folks vegne reguleringen 
af brugen af det nationale 
symbol.

Kan Dannebrog bevares?
Bjerg rejser spørgsmålet, om 
et stadigt mere multietnisk 
Danmark kan bevare et flag 
med det kristne symbol. Han 
besvarer det ikke selv, men 
at dømme efter de prøvelser, 
som flaget har overlevet, 
bliver det et fuldtonet ja! 
Under Muhammed-krisen 
i �005 så man herboende 
muslimer svingende med et 
Dannebrog under en mod-
demonstration. 

Hans Christian Bjerg giver 
med sin kloge og billedrige 
Dannebrogshistorie også 
en Danmarkshistorie og 
en identitetshistorie. Han 
er Flådens historiker og 
forhenværende overarkivar i 
Rigsarkivet. Foruden, at han 
samler Dannebrogs rødder i 
militæret, monarkiet, kirken, 
staten og i poesien, disku-
terer han på et kvalificeret 
grundlag Dannebrogs rolle 
og fortsatte berettigelse i det 
moderne Danmark.

Dannebrog - Historien om 
et kristent og nationalt 
symbol er udgivet på forlaget 
Hovedland i �006 og skrevet 
af Hans Christian Bjerg.

– bedst  i  længden
GT Glasfiber A/S 

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

www.danomast.dk



Fredag den 1. december 
�006 gæstede Kong Valde-
mar Sejr Aalborg, nærmere 
betegnet Aalborghus Slot. 
Formålet med det fornemme 
- og flygtige - besøg fra 
middelalderen var overræk-
kelsen af Flagprisen �006. 
Det var jo netop under Kong 
Valdemar Sejrs korstog til 
det fjerne Estland, at Danne-
brog - verdens ældste natio-
nalflag - ifølge sagnet ”faldt 
ned fra himlen” og sikrede 

Kong Valdemar Sejr på besøg 
i Aalborg
Af formanden for Danmarks-Samfundet i Aalborg, Lisbeth Frost Jensen

danskerne sejren i det noget 
ulige slag!

Viser Dannebrog i 
bybilledet
Bag Flagprisen, der uddeles 
årligt til firmaer, institution-
er og foreninger, der med 
glæde viser Dannebrog i 
Aalborgs bybillede, står 
Danmarks-Samfundets 
Aalborg- kreds, som altså for 
at sætte kolorit på begiven-
heden havde allieret sig med 

skuespilleren Leif Maibom, 
der var i Aalborg i anden 
anledning. 

Bordflag og diplom
Flagprisen �006 blev efter 
Flagpriskomiteens valg 
uddelt til syv modtagere 
fra foreningsliv, kulturliv og 
forretningslivet i Aalborg. 
De respektive modtagere 
var alle indstillet af deres 
”bagland”, og Præsidiet 
for Danmarks-Samfundets 
Flagpris udvalgte derefter 
de endelige modtagere af 
prisen, som består af et flot 
bordflag og et diplom.

Efter overrækkelsen i den 
smukke slotssal holdt Kong 
Valdemar en festlig tale på 
vers, og Danmarks-
Samfundet var vært ved et 
lille traktement, der rundede 
arrangementet af. 

Ide til synliggørelse
Det var tredje gang, at Flag-
prisen blev uddelt i Aalborg. 
Og hermed er ideen til en 
festlig måde at synliggøre 
Danmarks-Samfundet på 
givet videre til andre lokalfor-
eninger.

15

Kong Valdemar Sejr(th.) overrækker prisen til Olf Stadsing 
og frue.

Følg med, meld dig ind, søg om faner og flag på
www.danmarks-samfundet.dk



Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, �605 Brøndby, tlf. 4� �6 �0 96
www.danmarks-samfundet.dk, email: ds@danmarks-samfundet.dk

Redaktion: Charlotte Dølby og Preben Petersen
Annoncering: Gunnar Bak Cedermann

Forsidefoto: Fanerne føres ind i Holmens Kirke 15. juni �006


