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Ny landsformand,

Af landsformand Preben Petersen

Ved Danmarks-Samfundets 
repræsentantskabsmøde 
i Vingsted lørdag den 9. 
marts havde jeg den store 
ære at blive valgt som ny 
landsformand - som afløser 
for Nils Ole Kajhøj, der efter 
otte år i formandsstolen ikke 
ønskede at genopstille.

Jeg glæder mig meget til 
samarbejdet med Danmarks-
Samfundets tillidsfolk og 
medlemmer og vores mange 
samarbejdspartnere over 
hele landet.

Samtidig vedtog repræ-
sentantskab efter flere års 
drøftelse en justering eller 
opdatering af Danmarks-
Samfundets formålsparagraf, 
så den nu lyder således:

I tilslutning til den justerede 
formålsparagraf er der også 
beskrevet, hvorledes for-

Danmarks-Samfundet har, 
med baggrund i den danske kulturtradition, 

til formål at udbrede kendskabet til 
og anvendelsen af Dannebrog 

som et nationalt symbol 
for dansk kultur, fællesskab og identitet.

målet kan nås, og hvad der 
danner grundlaget for at nå 
det.

Formålet nås blandt andet 
ved at uddele dannebrogs-
faner og -flag, ved at 
markere Valdemarsdagen 
den 15. juni ved at holde 
flagarrangementer, ved at 
rådgive og vejlede om brug 
og anvendelse af Danne-
brog, ved at udarbejde og 
udgive informationsmate-
riale om Dannebrog, ved at 
afholde kurser og foredrag 
samt undervise i korrekt 
brug af Dannebrog, ved at 
være rådgiver for offentlige 
myndigheder i flagspørgsmål 
og ved at rådgive i sager om 
kulturminder, hvori Danne-
brog indgår.

Grundlaget 
for arbejdet 
er salg af 
Valdemars-
flag, kontin-
gent gennem 
hvervning og 

fastholdelse af medlemmer 
og bidrag, tilskud og dona-
tioner.

Med disse klare umeldinger 
fra foreningens højeste myn-
dighed, repræsentantskabet 
ved jeg - og vi - nu præcis, 
hvad vi skal arbejde med i 
de kommende mange år.

Jeg vil slutte af med også på 
dette sted at sige Nils Ole 
Kajhøj en stor tak for hans 
store indsats til gavn for 
Danmarks-Samfundet.

Om Preben Petersen:
• 55 år, gift med Nina Vil-

ladsen og bosiddende i 
Odense.

• Kommunikations- og 
rekrutteringsrådgiver ved 
Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjylland.

• Formand for Danmarks-
Samfundet Fyn siden 
1998.

• Tidligere medlem af 
Danmarks-Samfundets 
landsledelse og lands-
næstformand.

• Formand for FOF Odense-
Fredericia-Middelfart.

• Distriktstræner i Rotary.
• Formand for repræsen-

tantskabet for TV2/Fyn.

opdateret formålsparagraf
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Den danske konsul, Birgit 
Hjortlund, har sendt en 
beretning om tildeling af fane 
til den argentinsk-danske 
klub ”Håbet” (El Club Argen-
tino Danés ”La Esperanza”) 
i El Dorado ved foreningens 
90-års fødselsdag.

Tildelingen af fanen fandt 
sted d. 16. juni 2012 under 
meget festlige rammer. 
Klubhuset var pyntet med 
argentiske og danske flag 
og balloner i flagenes farver. 
Den skandinaviske folke-
dansertrup fra Oberá - også 
i Provinsen Missiones - stod 
klar med de skandinaviske 
flag. Ved festens start blev 
den argentinske og den 
danske nationalsang sunget.

Blandt det feststemte 
publikum på 210 personer 
sås El Dorados honorære 
konsuler fra Schweiz og 

Argentina

Tyskland, repræsentanter fra 
de samme landes forenin-
ger, en repræsentant fra 
borgmesteren, der var i USA 
med Argentinas præsident,  
venner af klubben samt klub-
bens medlemmer herunder 
en del æresmedlemmer. Ca. 
et dusin af klubbens med-
lemmer er dansktalende.

Konsulen repræsenterede 
den danske ambassade i 
Buenos Aires og havde æren 
af, at berette for forsamlin-
gen, hvordan Dorthe Tjell 
fra Lystrup havde besøgt El 
Dorado og taget initiativ til, 
at man skulle ansøge om en 
ny fane. Konsulen fortalte 
om Danmarks-Samfundet, 
som have tildelt den ny fane, 
og hvordan fanen var blevet 
sendt til den danske ambas-
sade i Buenos Aires via 
Udenrigsministeriet i Køben-
havn. Endelig have konsulen 
medbragt fanen på den ca. 
1300 km. lange busrejse til 
El Dorado. Forsamlingen fik 
også oplyst, at Dannebrog er 
verdens ældste flag.

Konsulen fortalte om den 
ceremoni, man anvender 
ved tildelingen af en ny 
dansk fane; bad forsamlin-
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gen rejse sig, hvorpå fanen 
blev ført ind af fanebærer 
Marcelo Marek, medlem af 
bestyrelsen og gift med klub-
bens stifter, Oluf Johansens, 
oldebarn. Fanevagt var Uffe 
Johansen, Oluf Johansens 
barnebarn.

Fanedugen blev langsomt 
rullet ud og konsulen annon-
cerede den anviste tekst på 
dansk og spansk, hvorefter 
hun slog første søm i for 
H.M. Dronningen.
Næste søm for fædrelandet 
blev slået i af 90-årige Doris 
Ortwed de Bernin, hvis mor 
var en af de første formænd 
i klubben. Hun sagde lige-
ledes teksten på dansk og 
spansk, og hun poienterede, 
at i denne forbindelse var 
fædrelandet Danmark, hvis  
nogen skulle være i tvivl.
Til sidst blev hammeren 
givet til klubbens formand, 
fru Lidia Haidinger de Johan-

sen, som er gift Uffe Johan-
sen. Fru Haidinger talte 
ikke dansk, men på spansk 
fremsagde hun, at der var en 
glæde og ære at slå det 3. 
søm i for El Club Argentino 
Danés ”La Esperanza”.

Konsulen sluttede cere-
monien ved at udbringe  et 
trefoldigt leve for klubben, 
dens medlemmer og venner. 
Bagefter udtrykte mange, at 
de aldrig før havde deltaget i 
en sådan højtidelig ceremoni 
i forbindelse med indvielse 
af en fane, og man var 
ganske imponeret.

Festmiddagen bestod af 
den traditionelle argenti-
ske Parilla med masser af 
grillstegt kød og pølser samt 
salater, og desserten var 
dansk æblekage ”som vor 
mor lavede den”.

Konsulen var sikker på, 
at den nyindviede danske 
fane vil sætte sit præg på 
de fremtidige klubaktiviteter 
i selvaen (junglen) i dette 
nordlige hjørne af Argentina, 
grænsende op til Paraguay 
og Brasilien. Det er utroligt 
efter 90 år, at man stadig 
finder 7 danske familier 
bestående af efterkommere 
af de første danske pionerer, 
som bosatte sig i El Dorado 
omkring 1920, hvor der ikke 
var andet en skov.

Kun ved arbejdsomhed, 
flid og stædighed fik de 
opdyrket jorden. Typisk for 
danske udvandrere havde 
de også overskud til at stifte 
en forening, som efter 90 
år stadig holder de danske 
traditioner i hævd og holder 
julefest m.v. til stor glæde for 
de mange med efternavnet  
Johansen, Petersen, Møn-
sted, Beck,  Andersen m.fl
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2012 blev atter et aktivt år 
for Danmarks-Samfundet
I 2012 har landsledelsen 
afholdt 5 møder, hvor der ud 
over den ordinære drift af 
organisationen er arbejdet 
videre med igangværende 
projekter og nye aktiviteter. 
Meget er gået støt og roligt 
fremad, men der er også 
opgaver, som ikke er blevet 
gennemført og afsluttet som 
ønsket.
På den ene side finder vi
• Projekt fanebærerkursus 

samt udarbejdelse af det 
dertil hørende undervis-
ningsmateriale vil blive 
afsluttet, så det kan præ-
senteres på repræsentant-
skabsmødet i 2013.

• Folderne, der forklarer de 
elementære flagregler, for-
ligger nu i en tysk, engelsk 
og dansk udgave. Folderne 
tilbydes de store som-
merhusudlejningsfirmaer i 
foråret 2013.

• Genudgivelsen af ”For 
Nordens Frihed” fra 1919 
om de nordiske frivillige 
i de slesvigske krige er 
fortsat på projektstadiet i 
samarbejde med historike-
ren H.C. Bjerg. Forventes 
afsluttet i efteråret 2013.

• Forslaget om at flage med 
andre nationers flag uden 
tilladelse blev i begyndel-
sen af maj måned fremført 
af det radikale folketings-
medlem Zenia Stampe. 
Hun mente at det skulle 

Beretning for 2012
gøres ”lovligt” at flage med 
alle nationers flag efter 
eget ønske og på alle tider 
af døgnet. Nu er det van-
skeligt at gøre noget lovligt, 
som ikke er fastsat ved lov. 
Pressen fandt forslaget 
interessant, og det afsted-
kom da også nogen debat, 
som resulterede i en over-
vejende folkelig tilslutning 
til de gældende traditioner. 

På den anden side skal 
nævnes
• at vort initiativ med at få 

istandsat mindesmærket 
for Dannebrog i Tallinn i 
Estland, hvor der på finans-
loven i 2010 var afsat 1 
mio. kr., blev stoppet i maj 
2012 af den daværende 
kulturminister. 
Imidlertid har Dansk-Estisk 
Selskab og andre taget ini-
tiativ til at foretage en reno-
vering af mindesmærket 
og det omliggende område 
benævnt Den Danske 
Konges Have. Der er taget 
kontakt til Dansk-Estisk 
Selskab om etablering af 
et formelt samarbejde om 
dette arbejde.

• at det i 2012 var 100 år 
siden Kong Christian X gav 
tilladelse til, at Danmarks-
Samfundet måtte sælge 
Valdemarsflag hvert år 
den 15. juni. Samtidig blev 
Valdemarsdag gjort til en 
officiel flagdag, og var indtil 
1948 en skolefridag. Dan-

marks-Samfundet havde et 
ønske om at gøre dagen 
til dansk nationaldag ved 
at lade jubilæumsfestlighe-
derne indgå i årets flagfest 
i Aarhus. Desværre tog det 
årlige Folkemøde på Born-
holm al opmærksomhed 
og der blev ingen omtale 
og ikke stor tilslutning til 
arrangementet i Aarhus.

• at vi ikke fik mulighed for at 
deltage i spejdernes store 
landslejr i Holstebro. Vi 
havde et ønske om at have 
en aktivitetsopgave med 
Dannebrog. Deltagelsen 
blev beklageligvis aflyst på 
grund af de administrative 
og sikkerhedsmæssige 
krav som spejderlejren stil-
lede.

Ændring af Danmarks-
Samfundets vedtægter
På repræsentantskabsmø-
det i 2011 fik landsledelsen, 
efter et indlagt gruppear-
bejde, en række forslag 
til nye vedtægter primært 
rettet på formålsbeskrivelsen 
og en præcisering af vore 
opgaver.   
 
På mødet i 2012 blev der 
fremlagt et forslag til en 
ny formålsformulering og 
en klar opgavebeskrivel-
se, som gav en del debat 
om bl.a. kulturdelen og 
respekten for Dannebrog 
samt holdningerne til ordet 
upolitisk. Da der ikke forelå 
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konkrete ændringsforslag 
besluttede landsledelsen 
at trække forslaget tilbage. 
På det kommende møde 
fremlægges efter grundige 
overvejelser et nyt forslag til 
formålsparagraf.

Repræsentantskabsmødet 
2012
Mødet, der blev gennemført 
i Idrættens Hus i Brøndby, 
fik et godt og konstruktivt 
forløb med en god debat om 
vort formål. Valg af 3 med-
lemmer til landsledelsen var 
alle genvalg for 2 år, og de 2 
suppleanterne blev genvalgt 
for 1 år.

Flagsalget
Vor største indtægtskilde er 
stadig salget af Valdemars-
flag, som i 2012 udgjorde 
kr. 312.000, men det er kr. 
20.000 mindre end i 2011. Til 
gengæld opvejes indtægts-
tabet af et øget medlems-
bidrag. 
Kulturministeriets tips- og 
lottopulje bidrager med kr. 
301.000 og fra Arveprins 
Knuds 60-års Fødselsdags-
fond modtages kr. 100.000. 
Øvrige indtægter andrager 
kr. 17.000.

Fane- og flagtildelingerne
Der er i 2012 uddelt 391 
enheder fordelt på 131 faner 
og 260 flag. Alle ansøgnin-
ger er imødekommet.
Vi vil fortsat bede lokalaf-
delinger om at prioritere 
ansøgninger i forhold til de 
modtagende foreningers 

villighed til at yde noget til 
fællesskabet.

Medlemskredsen
Antallet af medlemmer er 
ved årets udgang 1466 
forenings- og enkeltmed-
lemmer. Medlemskontin-
gentet, som nu opkræves 
over Nets/PBS, samt bidrag 
og donationer andrager i 
alt kr. 191.000. Desværre 
blev antallet af donationer 
så lavt, at vor tilladelse til at 
modtage skattefrie bidrag er 
tilbagekaldt af Skat.

Oprettelse af lokal-
afdelinger
Danmarkskortet har stadig 
mange hvide pletter i de 
kommuner, hvor der ikke er 
etableret lokalforeninger, 
og landsledelsen arbejder 
stadig at få flere områder 
dækket. I 2012 kom Ran-
ders og Fredericia med 
og vi håber at få Sorø og 
Nordvestsjælland (tidligere 
Holbæk, Odsherred og 
Kalundborg) videreført i 
2013. 
Som på andre områder er 
det svært at finde en kreds 
af personer, som brænder 
for ideen, og vil tage sig af 
dette frivillige arbejde. Flag-
salget vil helt sikkert kunne 
øges hvis disse ”hvide 
plette” blev dækket. 
Aktiviteterne i Sydslesvig er 
blevet udbygget, således 
at opstilling af vore pavil-
loner ved Årsmøderne er 
blevet permanent. Herud-
over medvirker vi ved andre 

kulturelle begivenheder syd 
for grænsen.  

”Sådan bruges 
Dannebrog” 
Bogens er meget efter-
spurgt, og kontoret modtager 
stadig spørgsmål at forskel-
lig karakter om Dannebrogs 
brug.  I 2012 indløb der 
omkring 20 henvendelser 
om brugen af Dannebrog, 
som alle er blevet besva-
ret. Beholdningen rækker 
formentlig 2014 ud, så en ny 
rettet udgave må være klar i 
begyndelsen af 2015. 

Synliggørelse af 
Danmarks-Samfundet
Vor hjemmeside bliver 
flittigt brugt, når man har 
spørgsmål om Dannebrog 
og dets anvendelse. I 2013 
er det planen at oprette 
en ny fælles portal for 
Danmarks-Samfundet med 
en tilhørende udbygning af 
Facebook. De lokale medier 
bringer velvilligt omtale af 
vore arrangementer, hvori-
mod de landssækkende 
nyhedsformidlere er lidt 
mere tilbageholdende.

Vort årsskrift, der stort set 
omkostningsfrit, udgives og 
fordeles i ca. 5.000 eksem-
plarer, er en flot og læse-
venlig publikation, der giver 
et levende billede af vor 
virksomhed.

Nils Ole Kajhøj
Afgående landsformand



8

Hvad er en flagdag?
Flagdage er mærkedage. 
En mærkedag er almindelig-
vis en dag, hvor man fejrer 
årsdagen for en bestemt 
begivenhed, eller at man 
søger at skabe opmærksom-
hed om et bestemt emne. 
Danske flagdage markeres 
over hele landet ved en 
udbredt flagning med Dan-
nebrog. I mange lande sker 
dette kun på nationaldagen 
og evt. på en særlig ’flagets 
dag’, men i Norden er der en  
tradition for at have en lang 
række flagdage.

Historien bag flagdage
Flagdage er visse dage, 
hvor der traditionelt flages af 
både offentlige myndigheder 
og private personer. Det er 
et relativt nyt begreb. Ordet 
flagdage findes nemlig slet 
ikke som opslagsord i stan-
dardværker i første halvdel 
af 1900-tallet. Det kunne 
være Salmonsens Konver-
sationsleksikon eller Ordbog 
over det danske sprog. Men 
fra omkring 1880 kunne man 
læse artikler om danske 
flagdage i de store leksika. 

Den første offentlige 
’flagkalender’ er fra 1939
Af flagkonsulent, landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger

Manglen på en dansk 
flaglov har faktisk bevirket, 
at der aldrig er udformet en 
autoritativ liste over danske 
flagdage. 

Offentlige bekendtgørelser 
om flagning for kongelige 
personer kendes helt tilbage 
til 1700-tallet. Staten var 
dengang lig med kongen og 
kongens ’hus’. Alene for dem 
anvendtes statens flag. 

I 1886 udsendte Krigsmini-
steriet derfor en bekendt-
gørelse om flagning på 

13 kongelige personers 
fødselsdage, på datoen for 
underskrivelsen af Grundlo-
ven af 5. juni 1849 samt på 
syv mindedage for militære 
begivenheder. 

På det tidspunkt var de 
kirkelige højtider endnu ikke 
blevet til flagdage. Dette 
skete tilsyneladende først 
omkring århundredeskiftet. 

Den første liste over flag-
dage er fra 1939
Den første civile liste med 
lidt autoritativt præg blev 
trykt i årbogen „Hvem Hvad 
Hvor” i 1939, og her bruges 
ordet ’flagdage’ måske for 
første gang på tryk. Valde-
marsdag 15. juni blev tilføjet 
på initiativ af os i Danmarks-
Samfundet.

Flagdagene er derfor kun 
udtryk for en udviklet dansk 
sædvaneret, der er fulgt 
op af bekendtgørelser fra 
Justitsministeriet og For-
svarsministeriet. Dermed er 
de blevet formaliseret. Hertil 
kommer flagregulativer fra 
regioner og kommuner samt 
uofficielle lister over flag-
dage fra foreninger. 
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Ved Sydslesvigsk Forenings 
årsmøde i 2012 fik Dan-
marks-Samfundets lands-
formand, Nils Ole Kajhøj, 
ordet. Landsformanden 
orienterede om sin afgang 
som landsformand i 2013 og 
takkede medlemmer af SSF 
på alle niveauer  for støtte 
og hjælpsomhed overfor 
Danmarks-Samfundet. 

Der var en særlig tak til 
kontaktpersonerne, Franz 
Dittrich og Gaby Böttinger. 

Gaby fik af landsformanden 
tildelt Danmarks-Samfun-

Hæder

dets guldnål, med ordene 
”ved tildelingen af guldnålen 
vil vi udtrykke en dybfølt tak 
for det store arbejde, som 
du har udført i samarbejde 
med vores forretningsfører, 
Gunnar Cedermann. Tak 

for indsatsen 
for at fremme 
kontakten 
over grænsen 
og for din 
medvirken til 
synliggørelse 
af Dannebrog 
til gavn for 
mindretallenes 
arbejde”.

Tildelingen blev hilst med 
stående bifald. Frantz 
Dittrich fik tildelt guldnål i 
2011.

I 2012 deltog Danmark ved flere 
store internationale idrætsbegiven-
heder. Glade danskere dekorerede 
med Danneborg for, at bakke vore 
idrætsudøvere op. Her et glimt fra 
Frederikssundsvej i hovedstaden.

Foto: Sydslesvigs forenings 
pressetjeneste
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Håndbog for fanebærere
Der er gennem årene 
opstået et behov for udgi-
velse af en ny publikation 
omkring brug af Dannebrog. 
I 2013 udgiver Danmarks-
Samfundet Håndbog for 
fanebærere. Håndbogen 
beskriver hvordan en dan-
nebrogsfane bør benyttes 
og håndteres i forbindelse 
med ceremoniel samt hvor-
dan den bør opbevares og 
passes. Forskellig tradition, 
foreningskultur, praksis og 
kutyme betyder, at håndbo-
gens generelle beskrivelser 
og korrekt optræden med 
dannebrogsfanen kan være 
forskellig fra lokal praksis. 
Håndbogen skal også tilgo-
dese en sikker og korrekt 
anvendelse af dannebrogs-
fanen.

Brugsbog om Dannebrog 
Danmarks-Samfundet har 
udarbejdet håndbogen 
Sådan bruges Danne-
brog. Den beskriver flag- og 
faneregler samt kutymer for, 
hvordan Dannebrog benyt-
tes. Formålet med bogen er 
at fortælle om Dannebrogs 
betydning og beskriver kor-
rekt brug af flag, fane og 
vimpel. I bogen findes der 
mange faktuelle oplysninger, 
informationer, beskrivelser 
og forklaringer, så man med 

Sådan bruges Dannebrog
Af flagkonsulent, landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger

større sikkerhed kan bruge 
Dannebrog helt rigtigt.

Spørgsmål om Danne-
brog
Håndbogen Sådan 
bruges Dannebrog 
rummer ikke alle svar 
på de mange spørgsmål 
der kan stilles om kor-
rekt brug af faner, flag 
og vimpler i forskel-
lige sammenhænge. 
Der er rigtig mange, 
som har spørgsmål til 
hvordan faner og flag 
anvendes. I 2012 har 
Danmarks-Samfundet 
igen besvaret mange 
spørgsmål, syns-
punkter, tilkendegivelser 
og tvivlsforhold om hvordan 
Dannebrog anvendes. Ofte 
er det foreninger, organi-
sationer, forbund, klubber, 
enkeltpersoner, erhverv, 
kirker og trossamfund med 
flere. På Danmarks-Sam-
fundets hjemmeside www.
danmarks-samfundet.dk er 
der samlet en række svar 
på nogle af de spørgsmål 
om brug af Dannebrog, som 
har været forelagt flagkon-
sulenten. Spørgsmål og svar 
er udvalgt så de har almen 
interesse og på den måde vil 
kunne supplere håndbogen 
Sådan bruges Dannebrog.

Hvad har vi svaret i 2012?
Danmarks-Samfundet 
har også i 2012 besvaret 
spørgsmål fra en række 
offentlige institutioner både 
statslige og kommunale 
samt kirkesamfund. Det er vi 
meget glade for. Selvom der 
i Danmark ikke er en flaglov, 
som regulerer anvendel-
sen af nationalsymbolet, 
retter forvaltninger, styrelser 
og ministerier samt andre 
offentlige myndigheder 
henvendelse til landskon-
toret, når der er behov for 
formålstjenlig vejledning om 
Dannebrog.
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I 2012 har Danmarks-
Samfundet givet svar på en 
række almene spørgsmål 
om brug af Dannebrog. * 
At der for øjeblikket findes 
forskellige udformninger 
af dannebrogsflaget med 
hensyn til stjært, flagline 
og flagsvirvler. Det betyder, 
at man lokalt må anvende 
en fastgørelse af flaget 
som tager udgangspunkt i 
flagets aktuelle udformning, 
men som skal resultere i 
at flaget altid er hejst helt 
til tops. * At man så vidt 
mulig anvender et fanespyd 
på sin dannebrogsfane. 
Eksempelvis poleret mes-
sing udformet som et spyd 
og at man meget gerne 
inde i fanespyddet placerer 
en identifikation af hvem 
fanen tilhører. * At man 
retter henvendelse til den 
lokale politimyndighed, hvis 
påmindelse om korrekt flag-
ning ikke har den ønskede 
adfærdsmæssige virkning 
på flagning med Dannebrog. 
* At udendørs flagning med 
stutflag på en miniflagstang 
med fod betragtes som 
’fødselsdagsflagning’ eller 
som flagning i anledning 
af en festlig begivenhed.  
Eftersom miniflagstænger 
eller facadeflagstænger med 
påmonteret flag er flytbare, 

skal disse tages ind ved sol-
nedgang. En ministang eller 
en facadestang med flag 
betragtes som flagning med 
Dannebrog. * At man som 
ældrecenter med flagstang 
og dannebrogsflag flager 
ved enhver given lejlighed 
– både når der flages af 
’glæde’ og når der flages 
i ’sorg’. Synliggørelse af 
vores nationale symbol er en 
vigtig del af vores kulturarv, 
specielt set i det perspektiv 
at der i Danmark ikke er 
nogen flaglov der regulerer 
brugen af Dannebrog. * 
At man som privatperson 
selv bestemmer om man vil 
flage på de officielle natio-
nale flagdage, de officielle 
folkekirkelige flagdage eller 
de kirkelige flagdage. * At 
en enkeltstående privat-
ejet flagstang anvendes til 
flagning med Dannebrog 
som stutflag eller til flagning 
med en vimpel. Drejer det 
sig om brug af reklameflag 
og bannere er formålet med 
flagstangens anvendelse 
en anden. * At man benyt-
ter sig af den praksis der er 
gældende for udformning og 
konstruktion af flagstænger 
til Dannebrog. * Der er ikke 
nogen officielle bestemmel-
ser der fastlægger hvordan 

en flagstang skal anvendes. 
Men Justitsministeriet har 
bestemt, hvad man må flage 
med i Danmark og hvordan.

Alle der har behov for at få 
besvaret spørgsmål om brug 
af Dannebrog er meget vel-
kommen til at rette henven-
delse til landskontoret. 

Danmark har ikke nogen 
flaglov
I Danmark findes der ikke 
nogen flaglov eller en samlet 
bekendtgørelse som fast-
lægger brugen af Dannebrog 
eller anvendelse af natio-
nalsymbolet. Reglerne om 
flagning fremgår heller ikke 
af en samlet lov, men findes 
derimod spredt i en række 
forskellige forskrifter. 
Inden for forsvaret er der 
fastlagt nøjagtige regler for 
hvordan flagning mv. skal 
udføres. Sådan har det 
været gennem hundrede af 
år, men som privat person 
er der kun meget få regler. 
Disse regler fastsættes af 
Justitsministeriet. På mini-
steriets hjemmeside www.
jm.dk er der en beskrivelse 
af disse regler og bestem-
melser. 

Foto: Morten Jochimsen
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Hvorfor har Lunds domkirke 
en dansk fane i det nordlige 
tværskib hvert år ved mid-
sommer?

Dannebrogsfanen blev over-
rakt som gave til domkirke 
på Dannebrogs 750 års dag 
i 1969.  

Giverne var Den slesvig-
ske Kvindeforening og De 
sydslesvigske Husmoderfor-
eninger. Fanen er en kopi af 
et slesvigsk Dannebrog med 
de slesvigske våben, to blå 
løver på gul bund i øverste 
stangfelt. Under våbnet 
står der ”constanter”, med 
„fasthed”.

Lund, Sverige
I slaget ved Lund d. 4. 
december 1678 deltog på 
dansk side et slesvigsk kom-
pagni, hvis fane blev erobret 
af svenskerne og kom til 
Armémuseet i Stockholm. I 
1969 fremstilledes 2 rekon-
struktioner af den erobrede 
fane, den ene er i Flensborg 
som symbol for Sydslesvigsk 
Forening og den anden i   
Lund.

Siden 1969 har fanen været 
opstillet ved biskop Anders 
Sunesens sarkofag fra 
Valdemarsdag og hen over 
sommeren.  Ifølge sagnet 
var det Anders Sunesen der 
modtog Dannebrog,  da det 
faldt ned fra himlen i slaget 
ved Lyndanisse i 1219.

Med fanen ville man mindes 
Anders Sunesen og glæde 
sig over at tilhører Norden, 
korsflagenes lande.

Danmarksmesterskabet i 
boksning for U15-19 blev 
afviklet i marts i Tuse Hallen, 
hvor Team Bredahl stod for 
stævnet. Som indledning 
blev en ny fane fra Dan-
marks-Samfundet ført ind i 
bokseringen, hvor der efter 
en kort tale blev foretaget 
indvielse af fanen. Ceremo-
nien blev afsluttet med natio-
nalsangen, sunget af Katja 
Bredahl. Jimmi Bredahl var 
glad for denne særlige start 
på stævnet. 

DM i boksning

Foto:  Jan Frydenlund, Holbæk 



– bedst  i  længden
GT Glasfiber A/S 

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

www.danomast.dk

Det var en flot Valdemarsdag 
i Holstebro. Spejdernes Tam-
bourkorps førte faneoptoget 
gennem centrum, med delta-
gelse af 25 faner fra spejd-
ere, loger, folkedansere, 
fodslaw, idrætsforeninger, 
soldater- og marineforenin-
ger, politi, hjemmeværn og 
Beredskabsstyrelsen. 

Holstebro Kirke lagde hus til 
festgudstjeneste, uddeling 
af flag og faner, indvielse af 
faner og en tale for Dan-
nebrog af en medlevende 
borgmester. 

Holstebro - flot dag!

Efter sammenrulning af 
faner udenfor kirken var der 
en forfriskning i sognehuset 
til alle.

Dagen blev godt støttet af 
borgmesteren, regiments-
chefen, handelstandsforenin-
gen og garnisonpræsten, 
eksempelvis havde alle for-
retninger i gågaden sat flag 
foran butikkerne og byen 
havde sat flag på indfalds-
vejene.

Støt Danmarks-Samfundet 

- bliv medlem

www.danmarks-samfundet.dk
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Hendes Majestæt Dronningens 40-års regentjubilæum i 
2012 blev markeret på forskellig vis.
Forsvarets værnsforeninger fra hele landet og 
Danmarks-Samfundets lokalforening for Storkøben-
havn, fejrede dagen med opstilling af over 200 faner og 
flag på regentparrets kørerute i hovedstaden.

Regentjubilæum

Foto: Preben Østergaard

Fanekommandør, oversergent, 
Anders Lund Rasmussen, fra 
Politikompagni Køge, modtog på 
Valdemarsdag, Danmarks-Sam-
fundets sølvnål for et mangeårigt 
engagement ved flagfesterne 
med optog og fanekommando.

Hæder

Søværnets operative Kom-
mando i Aarhus arrangerer 
hvert år på Våbenstilstands-
dagen for 1. Verdenskrig 
den 11. i 11. klokken 11.00 
en mindehøjtidelighed for 
de dansksindede sønderjy-
der, der blev tvunget med i 
krigen på tysk side og som 
ikke kom hjem. I 2012 holdt 
næstformanden i Danmarks-
Samfundets Landsledelse,  
Erik Fage-Pedersen, den 
traditionsrige tale, idet han 
udvidede talen til også at 
mindes de mange, som kom 
hjem efter krigen, men som 
var mærkede af forfærdelige 
oplevelser i skyttegravene 
for resten af deres liv.

Mindedag i Aarhus
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Foto: Preben Østergaard

På billedet takker formanden 
for Fredericia Postorkester, 
Niels Middelbo, for fanen 
orkesteret havde fået skæn-
ket af Danmarks-Samfundet.

Dagen, den 9. december, 
var i forvejen afsat til orke-
strets årlige julekoncert, hvor 
der deltog 600 feststemte 
koncertgæster, der oplevede 
da Kjeld Bøjlesen, 
Danmarks-Samfundet, 
overrakte den nye fane til 
foreningens formand. 
Herefter sang alle med på 
”Hil dig vor fane”.

Ny fane til Fredericia Postorkester

Faneindvielsen skete 
med hjælp af tre særligt 
indbudte gæster: Regions-
medlem, Bent Gertz, der 
slog det første søm i fanen 
for Hende Majestæt Dron-
ningen.
Byens borgmester, Thomas 
Banke, der slog andet søm 
i fanen for Danmark.
Postmester, Palle Ander-
sen, slog tredje søm i fanen 
for Fredericia postorkester.

Inden overdragelsen havde 
fanen været en tur omkring 
Ålborg Flagfabrik, hvor 

den var blevet forsynet med 
orkestrets logo, et smukt 
broderiarbejde, en omkost-
ning Fredericia Postorke-
sters Støtteforening havde 
dækket.

Koncertdeltagerne var ivrige 
aftagere af Valdemarsflag-
ene, der blev solgt ved 
ankomst og i pausen.
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Valdemarsfesten i Randers, 
der tidligere var en af de 
største i landet med op til 
217 deltagende faner, har i 
en årrække ligget stille hen, 
men en lille kreds af med-
lemmer af Danmarks-Sam-
fundet med Finn Bødtker 
i spidsen genoptog i 2012 
traditionen.
Valdemarsdag blev afholdt i 
Fritidscentrets store sal med 
faner fra Hjemmeværnet, sol-
daterforeninger samt andre 
foreninger. 

Marinehjemmeværnets 
Musikkorps underholdte som 
optakt til „flagenes fest” og 
akkompagnerede aftenens 
sange. 

Efter Finn Bødtker havde 
budt velkommen blev 

Flagenes fest 
genoptaget i Randers

aftenens festtale holdt af 
Randers Regnskovs direk-
tør, Henrik Herold, der som 
tidligere officer og direktør 
for en af Danmarks interna-
tionalt kendte turistattrak-
tioner talte om sit forhold til 
Dannebrog. 
Efterfølgende uddelte 
kredsen 3 faner til h.h.v. De 
Blå Baretter - Kronjylland, 
Randerskredsens Pen-
sionistforeninger og Vorup 
Frederiksberg Boldklub samt 
flaggave til Auning Borger-
forening.

Aftenens underholdning blev 
leveret af Randers Danse-
forening, som stillede med 
nogle af deres ungdomsdan-
sere. 
Som afslutning spillede Mari-
nehjemmeværnets Musik-
korps sammen med Randers 
Pigegarde og Blæseorke-
stret Søndermarken ”Riber-

hus March”, mens fanerne 
blev ført ud. 

Efter flagenes fest i Fritids-
centret gik man under kom-
mando af Hjemmeværnet 
i optog gennem byen med 
Randers Pigegarde i spidsen 
efterfulgt af faneborgen og 
Blæseorkestret Søndermar-
ken til Sct. Mortens Kirke, 
hvor sognepræst Flemming 
Kloster Poulsen holdt en kort 
gudstjeneste. 

Valdemarsfesten blev afslut-
tet på Erik Menveds Plads 
foran Helligåndshuset, hvor 
Marinehjemmeværns Musik-
korps spillede, mens fanerne 
blev rullet sammen. 

Danmarks-Samfundets 
Randerskreds påregner 
også fremover at afholde en 
flagenes fest på Valdemars-
dag den 15. juni i Randers 

Randers Regnskov´s direktør 
Henrik Herold holdt aftenens 
festtale

Randers Pigegarde førte an igennem byen
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Valdemarsdag blev marke-
ret i Helsingør med faner 
og flag til: Ølstykke Fugle-
skydningsskab, Helsingør 
Idrætsforenings Venner,
Annisse Gymnastikforening, 
Vejby Idrætsforening og 1. 
Helsingør Spejdergruppe 
DDS. 

I borggården på Kronborg 
blev talen for
Dannebrog holdt af skole-
chef Søren Launberg, Den 
Internationale Højskole. 
Pastor Detlev von Holst 
holdt faneandagten. Foto: Kurt Therkelsen

Kronborg
Intet mindre end 3 orkestre 
var med ved afvikling af 
dagen, nemlig Helsingør 

Pigegarde, Frederiksborg 
Drabantgarde og 
Helsingør Jernbaneorkester.

Ved årsmødet i 2012 på 
Valsbølhus modtog  SSF, 
distrikt Skovlund Valsbøl, en 
flot fane.

Gunnar Sjøstrøm, tidl. lokal 
lærer, Kirsten la Cour, tidl. 
lokalformand for SSF, og 
tidligere forsvarsminister 
Knud Enggaard, sørgede 
for at sømmene blev ”slået” 
sikkert i. Landsformand, Nils 
Ole Kajhøj, overrakte diplom 
og fanen.

Det var et flot og anderledes 
indslag på distriktets års-
møde og alle var glade for 
den smukke fane, som skal 
følge foreningen i mange år 
fremover.

Årsmøde i Valsbøl

Foto: Marike Hoop



Valdemarsdag afholder 
Danmarks-Samfundet en 
mindehøjtidlighed ved 
mindesmærket for skandina-
viske faldne i de Slesvigske 
Krige, 1848-50 og 1864. 

Københavns-afdelingen stod 
for det praktiske sammen 
med Kastellets kommandant, 
major Jørgen Kold. De nordi-

Mindedag på Kastellet
ske lande var repræsenteret 
ved ambassadørerne, Jørg 
Bronebakk, Norge, Lars 
Grundberg, Sverige og Fin-
lands Ambassaderåd, Lotta 
Nyamnn-Lindegren.

Efter kranselægning ved 
kommandanten og afdelin-
gens formand, Chr. Anker-
stjerne Rønneberg, talte 

Ambassaderåden om ”skan-
divanismen, de studerendes 
bevægelse, den nordiske 
model for en demokratisk 
stat, der blev en exportartikel 
for fredelig sameksistens. 
Samt at nogen i sin tid 
betalte den højste pris”. 1. 
Regiments sangkor med-
virkede. Tillige deltog flere 
gæster fra vor søsterorgani-
sation i Malmø.

Vores største styrke,
er alt det som vi ikke kan!

Da vi er en del af Fynske Medier, kan vi som din sparringspartner nemlig 

også hjælpe dig med alt det, der ikke har noget med tryk at gøre. 

Lige fra udvikling af en kreativ kampagne - over annoncer, radio- og  

tv-spots - til app’s til smartphones og tablets. Så måske skal din næste  

tryksag også ligge på en iPad og indeholde lyd og levende billeder? 

Vi gi’r dig i hvert fald muligheden, hvis du lader SvendborgTryk hjælpe dig 

med alle former for markedsføring!

Ryttermarken 17 a · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 01 05 · www.svendborgtryk.dk



I efteråret 2012 blev et 
skadet Dannebrog over-
draget til repræsentanter 
for National September 11 
Memorial Museum af vor 
statsminister Helle Thorning-
Schmidt.

Forhistorien er, at der ved 
tårnenes indgange til World 
Trade Center førhen stod 
alle FN-landenes flag. Før 
terrorangrebene på tårnene 
skulle indgangsområderne 
ændres og renoveres, 
hvorfor alle flag blev pakket 
ned og anbragt i centerets 
kælder.

Som journalist Jakob Niel-
sen, Politiken, skrev: ved 

World Trade Center og Dannebrog
første øjekast 
tænker man, 
at en kunstner 
har forsøgt at 
være fræk. Et 
stort Danne-
brog i ramme, 
nusset, krøl-
let og med 
brune pletter 
i et symetrisk 
mønster langs 
det hvide kors. Når sam-
menhængen går op for èn 
får man et lille sug i maven. 
Flaget blev fundet af brand-
folk i ruinerne ved Ground 
Zero. Flaget blev derefter 
afleveret til det Danske 
Generalkonsulat i New York,  
hvor det siden har været 
ophængt. 

Når museet er færdigt og 
bliver en del af Ground Zero 
Mindepark, vil Dannebrog 
med andre landes flag indgå 
i skiftende udstillinger.

Foto: Det danske generalkonsulat 
New York

Vores største styrke,
er alt det som vi ikke kan!

Ryttermarken 17 a · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 01 05 · www.svendborgtryk.dk
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Valdemarsflag solgt i 100 ÅR

Ved Danmarks-Samfundets 
hovedfest, der var henlagt 
til Aarhus, holdt formanden 
for Sydslesvigsk Forening 
Dieter Paul Küssner, talen 
for flaget.

Med henvisning til 100-års 
jubilæet for Kong Christian 
X’s tilladelse til at sælge de 
små Valdemarsflag og at 

Dannebrog først blev folkets 
flag i 1854, indledte han med 
at sige: ”Hundrede år er i 
nationalflagets lange historie 
kun en milepæl - i folkets 
brug af fanen er det et 
betragteligt åremål.”  Deref-
ter fortalte Küssner om sine 
forældres brug af Danne-
brog i de vanskelige år efter 
1864. Dannebrog blev for 
sønderjyderne hjerteflaget 
som, selv om det ikke måtte 
bruges officielt, blev brugt 
som udsmykning af kaffe- 
og spisestel med ordene 
”forglem mig ej”, og i det 
offentlige rum luftede man 
dynevår og duge i rød-hvide 
farver i trangen til national 
bekendelse. Han mindedes 
Genforeningen i 1920 og 
skuffelsen for sydslesvigerne 
over ikke at komme med ind 
under det danske flag, samt 

Dieter Paul Küssner holdt talen 
for flaget

Blandt de uddelte faner blev en 
børnefane tildelt et par piger fra 
Elevsoldaterne. Vistnok en øst-
jysk tradition. Elever fra de små 
klasser (3. til 7.) 
går rundt i nabolaget udklædt 
som soldater og samler penge 
ind til en skolefest. Det er børne-
fane nummer tre Elevsoldaterne 
får. 
De har haft, og har nogle meget 
entusiastiske ledere, så de har 
nu tre hold, der går rundt med 
fanen i spidsen. ELEV er altså 
en by og hentyder ikke til skolen.

tiden efter 2. Verdenskrigs 
afslutning, hvor sønderjy-
derne ikke måtte vise Dan-
nebrog af frygt for uro. Han 
fortalte også, om den store 
oplevelse, det havde været 
for ham som niårig, netop i 
denne periode at komme på 
ferieophold nord for græn-
sen og få lov til at hejse 
Dannebrog hver morgen.

Dieter Paul Küssner sluttede 
med at sige: ”I et grænse-
land, hvor flere nationer og 
kulturer mødes, er flagets 
symbolkraft særdeles synligt. 
Forkærligheden for Danne-
brog er siden min barndoms-
tid en del af livsbagagen, 
men med tiden har jeg lært, 
at glæden ved Dannebrog 
ikke skal afholde os fra at 
vise andres farver respekt.”

Fotos: Preben Østergaard



Vort nye æresmedlem N.O. 
Kajhøj modtager bog- og flag-
gave fra SSF ved Franz Dittrich

Mødet blev holdt den 9. 
marts 2013 i det servicebe-
tonede Vingsted Center ved 
Vejle.

Efter faneindmarch og fæl-
lessangen ”I Danmark er 
jeg født” var der velkomst 
ved landsformand Nils Ole 
Kajhøj. Der var 52 delta-
gere, lokalformænd, og 
repræsentanter, gæster fra 
Marineforeningen og spej-
derkorpsene.
Landsformanden oplæste 
Danmarks-Samfundets 
hilsen til vores protektor 
Hans Kongelige Højhed 
Prins Joachim, og Prinsens 
svar, der indeholdt ønsket 
om et godt møde.

Uffe Lundgaard, Køge, 
valgtes til mødets dirigent. 
En opgave han klarede på 
saglig vis.
Formandens beretning med 
mange informative punkter, 
og kassererens reviderede 
regnskab blev godkendt med 
akklamation.

Forslag til ændring af ved-
tægternes § 2, formålet, 
gav anledning til indlæg fra 
Vejle, om manglende hensyn 
til vores kulturarv, hvilket 
ledelsen mente var dækket 
ind. Fra Aalborg kom forsla-
get om, at tilføje ordet kultur 
som 4. sidste ord i formålet. 

Repræsentantskabs-
møde 2013

Med tilføjelsen blev den 
nye § 2 vedtaget. Et forslag 
om kontingentforhøjelse fra 
Vejen/Billund blev nedstemt.

Valg af landsformand: Nils 
Ole Kajhøj afgik efter 8 år på 
posten. Nyvalgt blev Preben 
Petersen, Odense, der var 
klar til at trække i arbejdstø-
jet og så hen til det kom-
mende samarbejde, med 
ledelsen og afdelingerne.

Fra landsledelsen var Erik 
Fage-Petersen, Aarhus, og 
Birte Johansen, Aalborg, 
på valg - begge blev gen-
valgt. Ib Ketler, København, 
afgik efter eget ønske og 
Daniel Bjærge, Kolding, blev 
nyvalgt. Som suppleanter 
blev Kjeld Bøjlesen, Heden-
sted, genvalgt og Martin 
Helbo Nielsen, Roskilde, 
nyvalgt.

Næste repræsentantskabs-
møde afholdes den 8. marts 
2014 i København.

Efter mødet blev der givet 
orientering om håndbøger 
og undervisningsprogram, 
der er udarbejdet og er 
undervejs. Der er blevet 
taget skridt til en enkel stan-
dard-hjemmeside for lands-
foreningerne, der linkes fra 
hovedsiden til DS. Planen 
er, at siden skal være nem at 
vedligeholde.

Birte Johansen, Aalborg, tildeles
guldnål

Ib Ketler, København, æresmedlem

Kjeld Bøjlesen, Hedensted, tildelt 
guldnål.
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Af Ib Ketler



Indtægter
Salg af flag 312.251
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 301.000
Donationer  9.937
Øvrige tilskud 5.923
Salg af bøger og mærkater m.v. 16.187
Kontingent 175.621
Renteindtægter 337
Øvrige indtægter 100
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 100.000
 kr.          921.356
Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  35.293
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter            494.313
Administration  165.209
Kontorhold  149.410
Møder og repræsentation  80.555
Revision  17.250
Øvrige omkostninger  4.259
                   946.289
Årets resultat   kr. 24.933

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1710 af 21. december 
2010, kapitel 4 §§27-30, 32-36 og 38-41.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af organisationens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med god regn-
skabsskik.

København, 2013
KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2012
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 20 96
www.danmarks-samfundet.dk, email: ds@danmarks-samfundet.dk

Redaktion: Ib Ketler og Charlotte Dølby
Annoncering: Gunnar Bak Cedermann

Oplag: 4.500 stk.

Forsidefoto: Regentparret kommer. Foto: Guldborgsund Kommune
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Udleverede faner og flag i 2012
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Efter mange års slid og 
slæb af de lokale, kunne 
man i april 2012 indvie og 
ibrugtage den gamle danske 
skole som kultur-og forsam-
lingshus.

De lokale ser frem til mange 
aktiviteter og et citat i Sild 
Kirkeblad siger: ”Stort til-
lykke til både det danske og 
frisiske mindretal, men også 
et stort tillykke til alle øboer 
for det mesterværk, som er 
rejst til gavn og glæde for 
alle danske, tysk og frisiske 
sindede tyske statsborgere”.

Landsformanden, Nils Ole 
Kajhøj,  deltog i festlighe-
derne og kunne på Dan-
marks-Samfundets vegne 

List danske Kultur- & 
forsamlingshus på Sild

overrække huset et flag,  
der straks blev hejst, bistået 
af SSF Lists formand Nina 
Godske Sørensen og sogne-
præst Jon Hardon Hansen.




