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Danmarks-Samfundet har i 
mere end 100 år tilpasset sig 
de kulturelle strømninger i 
det danske samfund, og det 
ønsker vi fortsat. 
Det hele startede i juni 1908, 
hvor man stiftede Danmarks-
Samfundets Aalborg kreds. 
Baggrunden var den inter-
nationale krise omkring 
århundredeskiftet, hvor 
man besluttede at arbejde 
upolitisk og i fællesskab for 
at styrke det nationale sam-
menhold med Dannebrog i 
spidsen.

I starten arbejdede man 
energisk på at oplyse om 
Danmarks-Samfundets virke 
gennem møder og sammen-
komster. Arbejdet tog fart og 
i 1919 kunne man fejre Dan-
nebrogs 700 års dag. I 1920-
erne var det hjælpearbejdet i 
Sydslesvig og på Grønland, 
som var hovedaktiviteterne. 
I årene 1940-45 kunne 
flagsalget fortsætte og 
medvirke til det danske folks 
fællesskabsfølelse. Det var i 

Danmarks-Samfundet 
som kulturbærer

denne periode at flagsalget 
og uddelingerne af flag og 
faner, samt arbejdet med 
Dannebrog blev formålsbe-
stemt. 
Siden da har Danmarks-
Samfundets idegrundlag og 
formål været:
• At styrke kendskabet til og 
respekten for Dannebrog og 
dansk kultur.
• At udbrede kendskabet til 
Dannebrogs betydning som 
nationens samlingsmærke 
og kendskab til korrekt brug 
af Dannebrog.
• At uddele Dannebrogs-
faner og -flag til organisatio-
ner og foreninger med flere.
 
Vores formåls tre dele har 
ikke været tillagt samme 
værdi, bl.a. har uddelingen 
af faner og flag, samt udgi-
velsen af vejledning i korrekt 
brug af Dannebrog været 
meget synlige aktiviteter. 
I langt mindre grad har vi 
tidligere arbejdet med de 
kulturbærende dele af vores 
formål. Udviklingen i de 

seneste år har givet plads til 
at rette fokus på emner som 
• Fast tildeling af flag til 
Dybbøl Banke, Skamlings-
banken, Rebild og Mindelun-
den.
• Medvirken ved indstiftelse 
af ny national flagdag og flag 
til kommende veterancentre.
• Fastholdelse af mindehøj-
tideligheden ved monumen-
tet på Kastellet, rejst i 1919 
af Danmarks-Samfundet, for 
faldne frivillige fra de nor-
diske lande i de slesvigske 
krige. 
• Genudgivelse af publika-
tionen ”For Nordens Frihed” 
fra 1919 om de nordiske 
frivillige i de slesvigske krige.
• Renovering af mindes-
mærket for Dannebrog i 
Tallinn i Estland.
• Fremstilling af undervis-
ningsmaterialer til brug for 
folkeskolen.

Med disse og lignende 
kulturelle tiltag vil Danmarks-
Samfundet se Dannebrog 
som hjertet i Kulturen
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Efter et aktivt jubilæumsår 
fik 2009 et lidt andet forløb. 
Økonomien strammede lidt 
til i begyndelsen af året, men 
efter repræsentantskabsmø-
det i marts så det lidt lysere 
ud, og vi tog fat med fornyet 
energi.
Landsledelsen har i 2009 
afholdt 4 møder, hvor der 
udover den almindelige drift 
af organisationen bl.a. blev 
arbejdet med efterfølgende 
emner.  

Ny national flagdag
Et længe næret ønske om 
indstiftelse af en national 
flagdag for vores udsendte 
soldater og andre i interna-
tional tjeneste blev en 
realitet i 2009. I efteråret 
2008 gik der ”politik i sagen”, 
og man så sig nødsaget til 
at starte helt forfra og finde 
en helt ny dato. Resulta-
tet blev indstiftelse af en 
ny flagdag for Danmarks 
udsendte den 5. september. 
Danmarks-Samfundet var 
repræsenteret ved indviel-
ses-højtideligheden i Køben-
havn.
I tilslutning hertil har 
Danmarks-Samfundet givet 
tilsagn om at tildele det 
første veterancenter, som 
forventelig åbnes i foråret 

Beretning for 2009
Landsformand Nils Ole Kajhøj

2010, et flag og en flag-
stang.  

Bevarelse af nationale 
mindesmærker med 
relation til 
Danmarks-Samfundet
Ved mindesmærket for de 
nordiske faldne i De Slesvig-
ske Krige, som Danmarks-
Samfundet har rejst på 
Kastellet i 1919, afholdes 
hvert år den 15. juni en 
mindehøjtidelighed med 
kransenedlægning og delta-
gelse fra de nordiske landes 
ambassader. Lokalforening 
Storkøbenhavn står for det 
praktiske arrangement. Der 
blev rettet henvendelse til 
Københavns Kommune om 
opsætning af en informa-
tionstavle, som beskriver 
monumentets historie, men 
desværre er det ikke muligt 
at få dette indpasset i Park-
afdelingens designmanual.

I tilknytning til baggrunden 
for opførelsen af monu-
mentet udgav Danmarks-
Samfundet i 1919 bogen 
”For Nordens Frihed”, som 
er genoptrykt i 1979, og hvor 
der kun er enkelte eksem-
plarer tilbage. Vi regner 
med at bogen kommer i ny 
udgave i foråret 2011. 

I Tallinn i Estland blev der i 
begyndelsen af 1990-erne 
rejst et mindesmærke for 
Dannebrog. Flere, der har 
besøgt stedet, finder at 
monumentet ikke er blevet 
vedligeholdt. Derfor beslut-
tede vi at få undersøgt 
sagen, og tage initiativ til at 
få sat det i stand. I finans-
loven for 2010 er der afsat 
midler rettet bestemt mod 
sådanne formål, så vi vil i 
starten af 2010 tage kontakt 
til Kulturministeriet.

Udarbejdelse af 
undervisningsmateriale 
om Dannebrog
Som en del af aktiviteterne i 
jubilæumsåret blev der udar-
bejdet et forslag til under-
visningsmateriale til brug for 
folkeskolen. Vi søgte i 2008 
om andel af Undervisnings-
ministeriets tips- og lottomid-
ler til dette formål, men vi fik 
afslag på grund af projekt-
beskrivelsens manglende 
formelle opsætning. 
Vi udarbejdede i 2009 et 
nyt forslag til fremsendelse 
inden 1. december. I januar 
2010 svarer ministeriet at 
man ikke kan bruge projek-
tet, da man finder, at der 
allerede er mange undervis-
ningsmaterialer der tilgode-

ser undervisningen, og at 
emnet anses for snævert set 
i forhold til trin- og slutmål for 
faget historie. Vi overvejer 
selv at fremstille materialet 
med bidrag fra fonde m.v.

Fanebærerkursus
Fra efteråret 2009 har en 
gruppe arbejdet med udar-
bejdelse af materialer til brug 
for fremtidige fanebærerkur-
ser. Der er nu udarbejdet et 
sæt undervisningsmaterialer, 
som kun mangler at blive 
overført til et elektronisk 
medie, og der er efterføl-
gende planer om at frem-
stille en lille håndbog for 
fanebærere. Det foreløbige 
resultat præsenteres på vort 
repræsentantskabsmøde i 
marts. 

”Sådan bruges 
Dannebrog”
Bogen er stadig en ”bestsel-
ler”. Som en rettelse hertil 
blev der i årsskrift 2009 
vist hvorledes Dannebrog 
lægges sammen. I årets løb 
indkommer der flere spørgs-
mål af mere eller mindre 
principiel karakter. Henven-
delserne bliver alle besvaret, 
og hvis de har betydning for 
fremtidige rettelser i bogen, 
bringes de som rettelser på 
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Svenska Flaggans dag
Af Ib Ketler
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hjemmesiden.

Repræsentantskabsmødet 
i 2009.
Mødet blev afviklet i Kolding, 
og fik et godt og konstruk-
tivt forløb. Ud over de faste 
punkter på dagsordenen, 
blev vedtægterne fra 2005 
ajourført for så vidt angår 
vedtægter for lokaleforenin-
gerne. På mødet udtrådte 
Preben Petersen, Odense, 
Karsten Barfoed, Kolding 
og Helle Saabo, Ålborg af 
landsledelsen og i stedet 
indtrådte Erik Fage-Peder-
sen, Århus, Birte Johansen, 
Ålborg og Ib Ketler, Køben-
havn. 
  
Flagsalget. 
Salget af det lille Valde-
marsflag i dagene omkring 
den 15. juni er stadig vores 
største indtægtskilde, og vi 
havde i 2009 en indtægt på 
kr. 375.000. Et lidt mindre 
salg end i jubilæumsåret 
2008. Tilskud fra Kulturmi-
nisteriets pulje af tips- og 
lottomidler var uændret kr. 
300.000, og vi forventer 
uændret tilskud i 2010. 
Vi håber, med en forøget 
indsats i 2010, at komme 
over kr. 400.000.

Fane- og 
flagtildelingerne i 2009.
Vi har i 2009 uddelt 370 
enheder fordelt med 131 
faner og 239 flag. Alle 
ansøgninger er imødekom-

met selv om vi ved årets 
start, på grund af økono-
mien, var lidt usikre på, 
om der var midler nok til 
rådighed. Det er stadig 
lokalafdelingerne der priori-
terer ansøgningerne under 
hensyn til om flag- og fane-
modtagerne er villige til at 
yde noget til fællesskabet.

Medlemskredsen
Medlemskredsen vokser støt 
og roligt og ved udgangen af 
2009 havde vi 643 enkelt-
medlemmer og 344 for-
enings- og firmamedlemmer, 
som har givet os en samlet 
indtægt på kr. 112.000. Fra 
2009 er alle medlemmer ved 
indmeldelse forsynet med et 
egentligt medlemskort.
Fra 2010 har Skat godkendt 
Danmarks-Samfundet som 
fradragsberettiget gavemod-
tager. Det betyder, at bidrag 
på mindst kr. 500, ud over 
egentlig kontingent, kan give 
fradrag for giveren.
Bor man i udlandet kan man 
nu indbetale kontingent og 
bidrag i € på vor bankkonto i 
Union Bank i Flensborg. 

Kontakt til offentligheden 
Vores hjemmeside er meget 
brugt, når man har spørgs-
mål om Dannebrog og dets 
anvendelse. Pressen bruger 
os, og husker i stor grad at 
referere til os i deres artikler.

I forbindelse med jubilæet 
blev der indkøbt 3 udstil-

lingspavilloner. I 2009 blev 
disse benyttet ved de 3 års-
møder i Sydslesvig, DGI´s 
landsstævne i Holbæk, 4.juli-
arrangement i Rebild samt 
ved Kulturnatten i Århus, 
Havnefest i Frederikssund, 
Foreningernes dag i Køge 
og byfest på Stevns. For at 
spare fragtomkostningerne 
ligger 1 sæt i Jylland og 2 
sæt i København. Teltene og 
materialer til uddeling er til fri 
afbenyttelse.

Det har været vanskeligt 
at få omtalt Danmarks-
Samfundet i vores flag- og 
fanemodtagende landsor-
ganisationers blade. Vi 
håber, at et nyt og mere 
informativt materiale vil blive 
benyttet i  det nye år.  

Vores årsskrift 2009 blev 
igen en læseværdig publika-
tion med mange bidrag om 
lokale begivenheder, og en 
større artikel med relation 
til Danmarks-Samfundets 
virksomhed.
Vores restbeholdning af 
jubilæumsskriftet ”Danne-
brogsmagasinet” er fordelt til 
skoleelever i Sydslesvig.

Selv om vi ved årets begyn-
delse var lidt usikre på øko-
nomien, blev 2009 et aktivt 
år. Der er stadig brug for flag 
og faner til foreningslivet, og 
i stor grad behov for at ved-
ligeholde traditioner omkring 
Dannebrogs anvendelse.

Danmarks-Samfundet lokal-
forening Storkøbenhavn, 
løser et par opgaver for 
landsledelsen. En af dem, 
er kontakten til Svenska 
Flaggans dag og Sveri-
ges nationaldag den 06. 
juni, og det sker via vores 
søsterforening i Malmø. 
Arrangementet her invol-
verer kommunen, herredet, 
erhvervslivet og mange 
organisationer. 

I 2009 var den danske 
repræsentation på 8, 
heriblandt Hendes Højhed 

Prinsesse Elisabeth, der 
blev vel modtaget på Malmø 
stadion af borgmesteren og 
komitéformanden. Program-
met blev indledt med fald-
skærmsspring, hvor flere 
springere medbragte udfol-
dede svenske flag. Der var 
opvisning af flere forskellige 
hold af ”Malmö flickarna” 
og Malmø Brandvæsens 
orkester. 

Et indholdsrigt program, der 
sluttede med uddeling af 8 
faner og 60 flagduge. 

Aftenen sluttede med et dej-
ligt samvær og traktement 
på Malmø Rådhus, hvor 
vi fik indtryk af et engage-
ret bystyre og en virksom 
komité.
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Det er i grunden lidt mær-
keligt, at stå dér på græsset 
og for sidste gang se fanen 
blive båret ud foran holdet. 
Mange oplevelser og kilome-
ter er gået forud, og mange 
gange før har vi stået dér; på 
græsset, i hallen, på savan-
nen; sunget nationalsang, 
hilst med fanen og repræ-
senteret Danmark. 
Her ved landsstævnet i 
Holbæk er dét sådan set 
ikke anderledes, men publi-
kum og situationen er meget 
forskellig fra de sidste 10 
måneders jordomrejse – det 
er sidste opvisning med 
DGI’s Verdenshold i gymna-
stik.

Mere end 150 gange har 
vi de sidste 10 måneder 
optrådt under vidt forskellige 
forhold på vores verdens-
turné. ”Vi” er Verdensholdet 
fra Danske Gymnastik og 
Idrætsforeninger; holdet 
består af 28 af landets 
bedste gymnaster og et 
lederteam på 4. I udlandet 
er holdet meget anerkendt 
under navnet ”National 
Danish Performance Team”.

Fortællingen starter længe 
før en varm dansk sommer-

En hverdag med Dannebrog 
- på turné med DGI’s Verdenshold.

aften. Holdet er udtaget til 
turneen halvandet år tidli-
gere i februar 2008, og siden 
er der gået mange dage og 
uger med træning og forbe-
redelser til en krævende og 
oplevelsesrig turné rundt om 
jorden. Ud over at begejstre 
med de energifyldte gymna-
stikshows, arbejder holdet 
også med børn, unge og 
voksne ved workshops med 
dansk gymnastik. Men en 
Verdensholdsturné er meget 
mere end bare gymnastik; 
mødet med fremmede 
kulturer og mennesker fylder 
meget undervejs, og det er 
nødvendigt at forholde sig til 
en hverdag på farten.

Dannebrog er en naturlig 
del af gymnastikmiljøet, og 
en selvfølgelig del af en 
udlandsturné. Derfor bruger 
vi også tid til på træningslej-
ren, at drøfte flagets betyd-
ning, og vores rolle som 
ambassadører for Danmark. 
Det er vigtigt, at gymna-
sterne kender flagets historie 
og tilknytning til idrætten, 
og de skal være parate til 
at kunne forklare hvorfor vi 
bærer Dannebrog ind foran 
holdet når vi giver opvisning. 
Desværre er det også blevet 
nødvendigt, at drøfte de 
følelser vores nationalflag 
utilsigtet kan vække i frem-
mede kulturer.

Heldigvis møder vi ikke en 
eneste gang problemer, og 
overalt hvor vi kommer frem 
er der stor respekt for holdet, 
og at vi både bærer fanen 
ind og synger nationalsang. 
Indrømmet – et par steder 
skal der lige et par høflige 
bemærkninger til i mikro-
fonen før publikum rejser 
sig eller tier stille, mens vi 
synger. Men det lærer os, 
at der er mange måder at 
forholde sig til sit flag på. 

Kun en enkelt gang er vores 
fane for alvor truet. Midt 
under åbningen af Indo-
Danish Cultural Festival 
i den nordindiske storby 
Ludhiana, vælter det indi-
ske flag over i Dannebrog, 
så fanestangen knækker. 
Måske ikke den bedste sym-
bolik som optakt til talerne 
om venskab og kulturel for-
ståelse, men et stykke snor 
og lidt sportstape får hurtigt 
genoprettet den flagmæs-
sige harmoni. 
De fleste steder er det lyk-
kedes os at skaffe værtslan-
dets flag som vi bærer ind 
side om side med Danne-
brog. Dét giver os et ekstra 
stort bifald, da vi besøger 
Fort Huachuca i det sydlige 
Arizona i USA. Her gæster vi 
den amerikanske hær; og de 
mere end 2.000 fremmødte 
soldater og familiemedlem-
mer er meget bevidste om 
Danmarks rolle som allieret.

Dét bliver ikke vores sidste 
møde med militæret. En 

måned senere står vi trætte 
i El Dorado lufthavnen i 
Bogota i Colombia og bliver 
modtaget af et hornorkester 
og bevæbnet militærpoliti. 
Den næste uge gæster vi 
hærens kadetskole i den 
colombianske hovedstad, og 
inden vi rejser herfra giver 
vi en opvisning for genera-
len og kadetterne. Alle står 
stramt ret under indmarchen 
med nationalsange og taler, 
men da opvisningen begyn-
der, og især da pigerne 
kommer på gulvet, bliver 
stemningen noget mere løs-

sluppen.

Der er næsten ikke det sted 
i verden, vi ikke støder på 
danskere til vores opvis-
ninger. Typisk er de lette 
at kende på de medbragte 
dannebrogsflag. 
For mange er det en stor 
oplevelse, at opleve holdet, 
og de har glædet sig i ugevis 
til vi kommer. 
Det kan være svært at 
forstå, men vi lærer at 
mange udlandsdanskere, og 
lokale med danske immi-
grantrødder stadig følger 

Tour Manager for det 7. Verdens-
hold, gymnast, instruktør, fore-
dragsholder.

Er uddannet erhvervsjurist, har 
tidligere arbejdet som projekt-
leder og i shippingbranchen. Er 
nu ansat i DGI som assistant 
manager for Verdensholdene.

Har siden 1992 undervist på 
fanekurser i hele landet.

Er DGI’s repræsentant i 
Danmarks-Samfundet.

Thomas Dahl

Af Thomas Dahl

I det fjerne Japan i hovedstaden Tokio
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DGI har hvert andet år siden 
1994 sendt et hold ud på en 
10 måneders verdensturné.

Holdet består af 28 af landets 
dygtigste gymnaster, 14 af 
hvert køn.
Gymnasterne er i alderen 19 
- 27 år, og de repræsenterer 
DGI’s 14 landsdelsforeninger.

Det 7. Verdenshold besøgte 
16 lande på turnéen 2008 
-2009: Tyskland, Sydafrika, 
Swaziland, Mozambique, 
Japan, Australien, Hong 
Kong, Indien, USA, Costa 
Rica, Colombia, Skotland, 
Polen, Slovakiet, Tjekkiet og 
Norge.

fædrelandet på afstand, og 
det kalder ofte på stærke 
følelser når vi synger ”Der 
er et yndigt land” og bærer 
fanen ind.  

Speciel er oplevelsen også, 
da vi besøger SdU, Syd-
slesvigs danske Ungdoms-
foreninger i Slesvig. Vi er 
inviterede til at deltage i 
festlighederne i åbningsugen 
omkring det nyopførte A.P. 
Møller gymnasium i Slesvig. 
Dagen igennem arbejder vi 
med skolens elever i work-
shops, og om aftenen giver 
vi en udsolgt opvisning i 
gymnasiets smukke idræts-
hal. Det er en stor ople-
velse for alle – både holdet 
og tilskuerne. Vi mærker 
tydeligt en stor opbakning og 
opmærksomhed her blandt 
det danske mindretal, og vi 
forstår at Dannebrog har en 

betydelig plads her syd for 
grænsen.

Vi har hver eneste dag haft 
Dannebrog som en naturlig 
del af vores hverdag, men 
for en gangs skyld er der 
andre der flager for os. Mod-
tagelsen er overvældende, 
da vi sidst i marts måned for 
første gang i et halvt år igen 
sætter fødderne på dansk 
grund. Mere end 150 familie, 
venner og bekendte er mødt 
op i Kastrup lufthavn. Det er 
helt fantastisk, at træde ud 
i ankomsthallen, der er fyldt 
med kendte ansigter og flag 
over det hele – vi befinder os 
selv midt i det, vi ellers kun 
kender fra fjernsynet.

Publikum klapper begejstret, 
og i et kort øjeblik står tiden 
stille. Aftensolens lange 
stråler rammer holdet med 

et varmt orange skær – og 
jeg kan for sidste gang takke 
af fra DGI’s 7. Verdenshold 
inden fanen bæres ud foran 
holdet klædt i rødt og hvidt.
Bag os ligger 10 måneder 
rundt om jorden, oplevelser 
og erfaringer for resten af 
livet, og en hverdag som 
ambassadør for Danmark.

DGI Verdensholdet  ved den Sydafrikanske Regeringsbygning i Pretoria

Af Karsten Barfoed.

Friluftsmøderne i Sydslesvig, 
den 7. juni 2009

Danmarks-Samfundets stand i Flensborg fik besøg af Anke 
Sporrendonk, SSW, medlem af landdagen i Kiel.

For første gang havde 
Danmarks-Samfundets fået 
lov til at opstille 3 udstil-
lingstelte ved friluftsmøderne 
i Sydslesvig. Arrangemen-
terne var afslutningen på 
årsmødet i Sydslesvig, og er 
en tilbagevendende begiven-
hed.

Else Sudergaard fra Middel-
fart og Karsten Barfoed fra 
Vejen, der skulle bemande 
udstillingsteltet i Slesvig, 
startede turen hjemmefra i 
øsende regnvejr. Der kom 
dog en opklaring senere, 
og resten af dagen var der 
solskin. 
Dagen var en stor oplevelse 
for os begge. Der var en 
blanding af flaghejsning, 
højtidelighed, taler af bl.a. 
Folketingets formand, Thor 
Pedersen, og ikke mindst 
optræden af flere bygarder 
og ungdomsorkestre. Vi 
oplevede gymnastik fra et 
DGI-hold, klædt i festlige 
dragter, og med den vek-
selvirkning, der lå i hele 
programmet, fløj timerne af 
sted. 

Teltet var godt besøgt, hvil-
ket gav et glimrende salg af 
små Valdemarsflag og gav 
os anledning til at uddele 
Danmarks-Samfundets flotte 
brochurer. 

Flensborg by havde også 
et udstillingstelt, bemandet 
med Kjeld Bøjlesen og Kurt 
Pawlowski fra Hedensted. 
De deltog i alle festlighe-
derne og fik alle tiders dag. 
Der var mange interes-
serede mennesker, der 
ville høre om Danmarks-
Samfundets virke, og der 
blev talt både tysk, frisisk og 
sønderjysk, hvilket gjorde, at 
der skulle lyttes ekstra godt 
efter. 

Gerding by havde besøg af 
Danmarks-Samfundet for-
retningsfører, Gunnar Bak 
Cedermann og Christian 

Rasmussen, Haderslev, og 
de tog tørnen i udstillingstel-
tet.. Også de havde en inspi-
rerende dag med forskellig 
underholdning og fin kontakt 
til mange mennesker.

Dannebrogsbolcher er en sikker 
træffer, der kommer børn til og 
såmænd også mange voksne
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Amerikas Uafhængighedsdag i 
Rebild bakker 
Af Kjeld Bøjlesen

Lørdag den 04. juli deltog 
lokalforeningen Hedensted 
med 3 mand ved uafhængig-
hedsdagen i Rebild Bakker, 
nemlig Kjeld Bøjlesen, Kurt 
Pawlowski og Svend Steen-
bjerg. Det blev en virkelig 
spændende dag. Tidligt 
hjemmefra, for at være klar 
med pavillonen ved festens 
start. 

Hurtigt kom vi i kontakt med 
den mange mennesker ved 
Rebildfesten og informerede 
om, hvad Danmarks-Sam-
fundet er, og hvad vi står for. 
Dagen fortsatte med sam-
taler med masser af men-
nesker fra mange forskellige 
nationer. Det blev til virkelig 
gode samtaler med de 
fremmødte, især var det 
spændende at tale med 
amerikanerne, hvoraf flere 
var i uniform. At der blev talt 

andre sprog end dansk og 
engelsk, var med til at holde 
os på mærkerne. 
Når vi fra lokalforeningen 
Hedensted er ude for at 
repræsentere Danmarks-
Samfundet, er publikums-
magneten, en spand 
Dannebrogsbolsjer, altid 

med. De rives 
bogstaveligt 
talt væk, og 
det både 
af børn og 
voksne. Og 
der bydes til 
høj som lav. 
En oberst, der 
døjede med 
varmen, snup-
pede et par 

stykker efter behørig tiltale. 
Desværre kiksede vores 
servering af bolsjer, da Prin-
sesse Benedikte passerede 
os, der var alt for mange 
mennesker. Det havde ellers 
været et godt billede!

Blandt dagens mange 
indslag var en dejlig frilufts-
gudtjeneste med prædiken, 
salmer og sange.

Hedensteds tre musketerer 
havde en dejlig og travl dag, 
og det var næsten ikke til at 
forlade pavillonen. Vi stiller 
alle op igen, når der skal 
slås et slag for Danmarks-
Samfundet.

Lidt om lokalforeningen 
i Hedensted

Valdemarsfesten i 2009 blev 
afholdt i smukt vejr i Helle-
bjerg Idrætsungdomsskoles 
park. 
Som det fremgår af bil-
lederne var arrangementet 
velbesøgt.
Årets flagtale blev holdt 
af undervisningschef for 
Hedensted kommune, Peter 
Hüttel. 

Juelsminde voksenkor, 
under ledelse af dirigent 
Annelise Frederiksen, stod 
for underholdningen. 

Lokalforeningen har fået 
tilgang af rigtig mange nye 
medlemmer, heriblandt 
Hedensted kommune.

Lokalforeningen har gennem 
sponsorater foræret Heden-
sted kommune et 18 meter 

flagstang. Flagstangen er 
placeret højt så den kan 
ses langt omkring. Lokalfor-
eningen har dannet et lille 
flaglaug der sørger for at 
der flages på alle officielle 
flagdage.

Der har været afholdt fane-
bærerkursus i Horsens, og 
det forventes at der også i år 
arrangeres et kursus.

Lokalforeningen har del-
taget i arrangementer ved 
årsmøderne i Sydslesvig og 
ved Amerikas Uafhængig-
hedsdag i Rebild bakker den 
4. juli i vores udstillings- og 
informationstelt. Herudover 
har udstillings- og informati-
onsteltet været anvendt ved 
lokale byfester, torvedag og 
Havens dag.

I samarbejde med det lokale 
hjemmeværn har vi arrange-
ret en højtidelighed i anled-
ning af Danmarks befrielse 
den 4. maj 1945. 

Af Kjeld Bøjlesen
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Danmarks-Samfundet 
modtager mange spørgsmål 
om hvad der er korrekt eller 
hensigtsmæssig anvendelse 
af vores nationale symbol, 
Dannebrog. Bogen „Sådan 
bruges Dannebrog”, udgivet 
af Danmarks-Samfundet i 
2007, er en vejledning om 
flag og faners anvendelse. 
Den bliver anvendt rigtig 
mange steder som et godt 
grundlag for hvordan det 
danske flag benyttes.

Dannebrog skal være en 
del af danskerens fremtidige 
erindring. Erindringer er erfa-
ringer og historier om noget. 
De ændrer sig som følge af 
hukommelse, glemsel og 
ydre påvirkninger. Alligevel 
er erindringer forudsætnin-
ger for, at vi som danskere 
kan orientere os, tage stilling 
og handle. Erindringer kan 
være såvel personlige som 
fælles for større og mindre 
grupper. Som danskere er vi 
med i flere erindringsfælles-
skaber på én gang. Erindrin-
ger spiller en vigtigt rolle i 
dannelsen og omdannelsen 
af personlige og fælles 
identiteter og er dermed med 
til at fastlægge, hvad dan-
skeren identificerer sig med 
og føler loyalitet overfor. 
Dannebrog har netop haft 

Af landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger

Sådan bruges Dannebrog

forskellig betydning som 
nationalt symbol og dermed 
danskerens erindring. 

Dannebrog var gennem 
århundreder forbeholdt 
kongemagten, statsin-
stitutionerne og flåden. 
Det var magthavernes 
flag og ikke folkets flag. 
Men fra begyndelsen 
af 1800-tallet vandt 
den folkelige flagning 
gradvist frem trods gen-
tagne forbud mod at 
flage fra gård og hus. 
Den folkelige flagning 
fik sit gennembrud 
under Treårskrigen 
(1848-1850), og i 1854 blev 
flagning almindeligt tilladt. 
Det var en naturlig følge af 
den demokratiseringsproces, 
der blev iværksat med Juni-
grundloven i 1849. Ansig-
ter malet med Dannebrog 
dukkede første gang op ved 
sportsbegivenheder i midten 
af 1980’erne. De signalerer 
det nationale tilhørsforhold, 
men er tillige et kamptegn og 
et udtryk for sjov, skæg og 
ballade.

Selvom Danmark ikke har 
en flaglov som regulerer 
anvendelsen af nationalsym-
bolet, er vi meget glade for 
at blandt andet forvaltninger, 

styrelser 
og ministerier samt andre 
offentlige myndigheder retter 
henvendelse til Landskon-
toret, når der er behov for 
formålstjenlig vejledning om 
Dannebrog. Siden 1908 har 
vi været med til at beskrive 
fornuftig praksis for brugen 
af Dannebrog. Vi har påtaget 
os den opgave at fastlægge 
retningslinier omkring 
brugen af flag og faner. Den 
praksis vil vi fortsætte med 
gennem støtte og rådgivning 
til alle der har behov for at 
få indsigt i anvendelsen af 
nationalsymbolet.

På Danmarks-Samfundets 
hjemmeside er der svar på 
nogle af de spørgsmål om 
brug af Dannebrog, som har 
været forelagt flagkonsulen-
ten. Danmarks-Samfundets 
har besvaret følgende 
spørgsmål: Hvorfor hejses 
flaget på hel kl. 12 den 9. 
april? Hvordan anvendes et 
splitflag af Dannebrog som 
bordflag? Hvad er symbo-
likken ved at flage på halv 
stang? Må man flage med 
en fane udendørs? Hvad 
er reglerne for blomster-
dekorationer på en kiste 
dækket af Dannebrog? 

Hvad gør man i forbindelse 
med jordpåkastelsen på en 
kiste med Dannebrog? Må 
man anvende splitflag som 
dekorationsflag i en fødsels-
dagslagkage?

Alle der har behov for vejled-
ning eller spørgsmål vedrø-
rende brug af Dannebrog, er 
meget velkommen til at rette 
henvendelse til Landskon-
toret. 

Bogen „Sådan bruges 
Dannebrog” er tilgængelig 
på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside www.danmarks-
samfundet.dk
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Efter et års forberedelser 
sammen med Thorsager 
Bylaug ved Evard Bruun og 
Sognepræst Jørgen Gleerup 
og Ebeltoft Garden, kunne 
Valdemarsfesten afholdes i 
Thorsager.

Det viser sig at Valdemars-
dag, Dannebrog, Thorsager 
og Thorsager Kirke måske 
har tilknytning til hinanden.
Thorsager er den eneste 
rundkirke i Jylland og 
bygget i ca.1200, muligvis 
af Valdemar Sejr. Vi ved fra 
historiske kilder at Valdemar 
Sejr havde tilknytning til Kalø 
Slot og en kongsgård ved 
Thorsager.

Der var lagt op til en stor 
Valdemarsfest i Thorsager 
Kirke og i byen. Festlighe-
derne begyndte som altid 
med at alle faner og publi-
kum mødtes i kirken til en 
kort gudstjeneste. Der var så 
fyldt at ikke alle kunne være 
i kirken. Efter gudstjenesten 

Valdemarsfest på Djursland 2009.

Af Ove Elkjær Mikkelsen, lokalformand Syddjurs Kommune

De dygtige Trustrup Springere underholder det store publikum 
med deres færdigheder ved flagfesten.

stillede vores altid villige 
Ebeltoft Garde, faneborgen 
og publikum op til en march 
gennem byen til festsalen.
  
Festtalen blev afholdt af 
senere borgmester i Syd-
djurs Kommune Kirstine 
Bille. De fantastiske Tru-
strup Springere og  Ebeltoft 
Garden underholdt. Trustrup 
Springerne var blandt dem 

der fik tildelt en ny fane. Ved 
det efterfølgende kaffebord,  
hvor ca. 300 deltog, var der 
fællessange med danske 
sange.  

Det er bestemt at Valde-
marsfesten 2010 holdes i 
Ebeltoft i Marineforeningen 
lokaler, hvor man håber, at 
mange vil deltage.

Støt Danmarks-Samfundet - bliv medlem

Læs mere på www.danmarks-samfundet.dk



DGI’s landsstævne i Holbæk 2009

DGI’s landsstævne havde 
i juli 2009 fundet vej til 
Holbæk, som på den gamle 
militære øvelsesplads samt 
på alle pladser i byen tog 
imod de mange glade stæv-
nedeltagere. Alle skoler og 
haller gav husly til delta-
gerne, og en lang række 
foreninger gav en hjælpende 
hånd med bespisning, 
klargøring og afvikling af 
stævnet.

Den største oplevelse var 
helt sikkert åbningscere-
monien. Med det dejligste 
sommervejr ankom Dron-
ningen og Prinsgemalen, der 
blev hilst velkommen med 
klapsalver fra de 20.000 
deltagere, 5.000 tilskuere og 
1.000 gæster
En imponerende faneborg 
indledte festlighederne, 
som i de følgende tableauer 
havde ”Holbæk holder vand” 
som tema.

Af Arne Dahl

Meget overvældende var 
det, da 3-4.000 efterskole-
elever gav opvisning.

Danmarks-Samfundet var 
naturligvis til stede gennem 
de mange faner, der igen-
nem tiden næsten alle er 
skænket af DS. Derfor var 
det da også naturligt, at vi 
deltog med vores udstillings- 
og informationstelte, som vi 
i perioder bemandede, for 
på den måde kunne orien-
tere om vores virke. Et var 
opstillet i det store informa-

tionstelt, mens et andet var 
opstillet i Andelslandsbyen 
Nyvang, der indgik som en 
del af stævnepladsen.

Danmarks-Samfundet viste 
også ved dette stævne 
flaget.

(Foto: Bent Nielsen)



Ny flagdag den 5. september
- i et par glimt

Ved mindegudstjenesten i Holmens 
Kirke for de udsendte, der satte livet 
til, deltog pårørende og det officielle  
Danmark. Her  føres korpsfanerne  
ind i kirken

Christiansborg Slotsplads var præget af flag 
og faner. Her er et af de helt små flag og en 
af de helt små deltagere, der måske svinger 
med flaget for farmand.

Forsvarsminister Søren Gade taler til alle soldater, 
ude som hjemme, på Christiansborg Slotsplads.

Den kgl. Livgarde paraderer for æresgæster 
og de mange udenlandske militære repræ-
sentanter.

Faneoptog i Aalborg på vej fra  Budolfi Kirke 
til Aalborghus Slot, hvor dagens højtidlighed 
blev rundet af med tale af blandt andet Chri-
stian Mejdal, Folketingets tidligere formand.

Aalborg Kanonlaug saluterer for flagdagen og 
for faneoptoget på Aalborghus Slot

Mandag den 15. juni gen-
nemførte Danmarks-Sam-
fundet på Bornholm flagfest i 
Nexø kirke. Der var mødt 20 
foreninger op med faner.

I alt deltog der ca. 100 per-
soner i flagfesten. Der blev 
uddelt flag til Stenbruds-
museet Moseløkkens Støt-
teforening og fane til DDS 1. 
Rønne Trop & Flok.

Gudstjenesten stod pastor 
Finn Kappelgaard for, og tale 
for Dannebrog og uddeling 
af faner blev forestået af 
politidirektør Peter Møller 
Nielsen.

Flagfest på Bornholm

Deltagerne tager opstilling ved Nexø Kirke og TV2 Bornholm 
følger godt med i de forskellige procedurer
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Foreningsmedlem af Dan-
marks-Samfundet, Køge og 
Omegns Garderforening, 
kunne den 17. oktober 
afholde 90 års jubilæum. 

Dagen blev afviklet med en 
march, med tambourer, og 
gik gennem Køge by. Der 
var indvielse af den nye 
fane, som Garderforenin-
gen modtog ved flagfesten 
i Køge kirke på Valdemars-
dag. 

Danmarks-Samfundets 
lokale repræsentanter deltog 
i dagens festligheder. 

Faneindvielse i Køge

Torben Buhl, vicepræsident for region V af Garderforeninger, slår 
her det her det første søm i den nye fane for Hendes Majestæt 
Dronningen

Af Uffe Lundgaard

Af Finn Rasmussen
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Få det gode hold bag dig! 

Grev Ingolf og grev-
inde Sussi blev synligt 
glade, da de fik pakket 
flaggaven ud fra 
Danmarks-Samfundet. 

Flaget med parrets 
monogram blev over-
rakt af landsforman-
den, Nils Ole Kajhøj, 
ved grevens 70 års 
fødselsdagsreception 
den 17. februar på 
Ågård Kro ved Jelling. 
Det var en fællesgave, 
idet grevinden fyldte 
60 år et par dage efter.

Club Danes, Necochea, 
Argentina, dannede i februar 
rammen om en faneover-
rækkelse.

Danmarks-Samfundet havde 
i 2009 besluttet at tildele den 
danske klub i Necochea en 
fane.

Den hjælpsomme danske 
ambassadør i Buenos Aires 
foretog overdragelsen ved 
en kort og enkel ceremoni 
klubben.

På billedet ses fra venstre 
Ana Lia, Monica, Richardo, 
ambassadør Henrik Bram-
sen Hahn, Maria med fanen 

Fane til Argentina

og Alex Kastrup,  som er 
lokal kontaktperson.

Danmarks-Samfundet har 
modtaget en stor tak for det 

smukke flag, som har betyd-
ning for bevarelse af klubben 
og for den kulturelle, uddan-
nelsesmæssige og sports-
lige relation til Danmark.

Tillykke til greveparret

Foto: Lars H. Laursen

Af Ib Ketler
Af Ib Ketler
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Tildeling af Hædersbevisninger

Modtagerne af Danmarks-Samfundets guldnål fra venstre Ove Mikkelsen, Karsten Barfoed, 
Kirsten Christensen, Jørgen Castenschiold, Nils Ole Kajhøj og Uffe Lundgaard.

Repræsentantskabsmødet 2010

På det ordinære repræ-
sentantskabsmøde den 
13. marts 2010 i DGI-byen 
i København fik følgende 
tildelt Danmarks-Samfundets 
guldnål:

Tidligere formand for Frede-
riksborg Amtskomité, Kristen 
Christensen.
Formanden for lokalforening 
Syddjurs, Ove Mikkelsen. 

Af Ib Ketler

Tidligere medlem af lands-
ledelsen og formand for 
lokalforening Billund/Vejen, 
Karsten Barfoed.
Formanden for lokalforening 
Køge, Solrød og Greve, Uffe 
Lundgaard.
Formanden for lokalforening 
Furesø, Allerød og Ruders-
dal, Jørgen Castenschiold.

Landsformanden takkede 
hver især for deres store 

arbejde for Danmarks-Sam-
fundet i årenes løb. Enkelte 
har været engageret i både 
30 og 40 år. 

Lidt overraskende for lands-
formanden, Nils Ole Kajhøj, 
tog næstformand, Erik Fage-
Pedersen, over og tildelte 
landsformanden en guldnål. 

Udover guldnålen fik alle et 
diplom, hvori begrundelsen 
for tildelingen er beskrevet.

Mødet blev afholdt den 13. 
marts 2010 i DGI-byen i 
København. Man startede 
med kaffe i foyeren, hvor 
Kvindelige Marineres Musik-
korps underholdt de frem-
mødte med festlige toner. 
Efter faneindmarch og fæl-
lessang ”I Danmark er jeg 
født”, blev der budt velkom-
men ved landsformand Nils 
Ole Kajhøj.

De 61 deltagere var en 
blanding af lokalformænd, 
kontaktpersoner, æresmed-
lemmer, forskellige tilknyt-
tede spejderorganisationer, 
soldater- og marineforenin-

Af Ib Ketler

ger, DGI og De Danske 
Skytteforeninger. 
Repræsentantskabsmødets 
hilsen til vores protektor 
Hans Kongelige Højhed 
Prins Joachim blev oplæst, 
det samme blev Prinsens 
svar. 

Med Arne Dahl, Holbæk, 
som dirigent, blev mødet 
afviklet på allerbedste vis. 

Formandens mundtlige 
beretning og det reviderede 
regnskab blev godkendt med 
akklamation. De forskellige 
indlæg fra deltagerne viste 
klart, at der var tilfredshed 

med lands-
ledelsens 
afviklede tiltag, 
og viste også, 
at der er fokus 
på fremtiden.

Forslag til nye vedtægter 
blev godkendt.

Fra landsledelsen var føl-
gende på valg, og alle blev 
genvalgt: 
Finn Rasmussen, Born-
holm, Søren Cruys-Bagger, 
København og Ib Ketler, 
København.

Som suppleanter blev 
følgende genvalgt: Kjeld Bøj-
lesen, Hedensted og Jens 
Justenlund, Jammerbugt.

Næste repræsentantskabs-
møde afholdes den 12. 
marts 2011 i trekantsområ-
det i Jylland.

Efter det ordinære repræ-
sentantskabsmøde, blev 
der givet en orientering om 
flere emner, herunder: nyt 
fanebærerkurser, spørgsmål 
omkring Dannebrog, hjem-
mesiden og monumentet i 
Tallinn.



Oversigt over udleverede faner og flag i 2009

Indtægter
Salg af flag 372.407
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 300.000
Salg af bøger og mærkater m.v. 18.895
Diverse indtægter 15.585
Kontingent 111.320
Renteindtægter 1.609
Bidrag fra kommuner, virksomheder, foreninger m.v.                                      1
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 100.000
 kr.          919.817
Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  35.016
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter            476.637
Administration  280.105
Øvrige omkostninger  99.027
                   890.785
Årets resultat   kr. (29.032)

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 2009 samt af resultatet af organisationen aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

København, marts 2010
KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2009
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2009
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Forsidefoto: Valdemarsfesten på Djursland startede i Thorsager Kirke 27

Navn

Adresse

Postnr:: By:

Telefon:

E-mail:

KonKurrence

For nogle år siden blev Danmarks-Samfundet omdannet til en medlemsbaseret lands-
forening. På bare få år har endda rigtig mange valgt støtte det vigtige arbejde ved at 
blive medlem. Det gælder enkeltpersoner som foreninger. 
Selv om vi allerede nu er blevet rigtig mange, er der stadig plads til flere. Så derfor kan 
du deltage i konkurrencen ved at

skaffe et nyt medlem

Send indmeldelsen til :
Danmarks-Samfundet
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby.

Husk at oplyse eget navn og adresse samt eventuelt medlemsnummer og hvilken præmie 
der evt. ønskes. 
Oplysning om nyt medlem må også gerne sendes pr. e-mail: ds@danmarks-samfundet.dk

Danmarks-Samfundet udlover 3 flotte præmier. Der kan frit vælges mellem
• et bordflag med DS’s flotte logo 
• et blåt silkeslips eller tørklæde med små Dannebrogsflag eller
• bogen om Dannebrog, skrevet af H.C. Bjerg.

Lodtrækning vil finde sted 1. juli 2010 - vinderne vil få direkte besked, og kan også ses på 
vores hjemmeside www.danmarks-samfundet.dk




