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Formandens klumme 

Erik Fage-Pedersen, landsformand. 

 

Kære medlemmer, 

Kampagnen 2014 er nu overstået, og vi har fået 

opgjort årets resultat. Vi har solgt for kr. 228.291 
Valdemarsflag. Omkostninger ved slag af 
Valdemarsflag udgør kr. 26.242. Desværre må vi 
konstatere et fald i indtægterne på ca. 12%. Derfor 
er det glædeligt, at antallet af medlemmer fortsat 
er stigende, selv om vi godt kunne ønske os, at det gik lidt stærkere, så det 
kunne holde trit med nedgangen i salget. Jeg skal derfor bede alle 

medlemmer om at tænke over, om der ikke er en eller flere i 
omgangskredsen, nabolaget eller på arbejdspladsen, der kunne tænkes at 
ville støtte os.  
Kontakt dem, væk deres interesse og fortæl om vort arbejde, nemlig at: 

- Uddele dannebrogsfaner og –flag, 

- Markere Valdemarsdag ved afholdelse af arrangementer den 15. juni, 

- Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog, 

- Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog, 

- Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af 

Dannebrog, 

- Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål. 

 
Dette fremstød for at skaffe nye medlemmer bliver så meget mere vigtigt i 
fremtiden, da det for øjeblikket ser ud til, at vi får problemer med fortsat at 
få tilladelse til gadesalg af vore Valdemarsflag. 

 
Folketinget har den 26. maj vedtaget en ny lov om indsamlinger. Ifølge den 
skal der opfyldes en lang række krav, for at få tilladelse til at foranstalte hus- 
og gadeindsamlinger. Et af kravene er, at man skal være godkendt efter 
ligningslovens paragraf 8, som handler om skattefradrag for gaver. Også 
disse regler er ved samme lejlighed blevet strammet, idet man nu skal 

modtage mindst 100 gaver af mindst 200 kr. for at blive godkendt. Vi har 

været godkendt for to år siden, hvor kravet var 100 gaver af 100 kr., men 
siden har vi ikke kunnet opfylde kravet, og godkendelsen gælder kun for et 
år ad gangen. Vi har ansøgt Folketingets Kulturudvalg om dispensation for 
denne rigide regel, men har fået afslag. Heldigvis falder vi ind under en 
overgangsordning, som varer til 2017, men derefter vil vi miste en stor del af 
vore indtægter, hvis vi kun må sælge Valdemarsflag i lukkede kredse, eller 

hvis vi ikke i mellemtiden finder på en løsning på problemet. 
 
Danmarks-Samfundets virke har altid været afhængig af den store støtte og 
velvillige hjælp, vi har modtaget fra de mange frivillige hjælpere og i de 
seneste år ligeledes fra medlemmerne. I Landsledelsen vil vi på de 
kommende møder diskutere, hvorledes vi skal komme videre, men der er 
ingen tvivl om, at en forøgelse af medlemstallet, vil kunne forbedre 

indtægterne, så vi fortsat kan opfylde alle ansøgninger om dannebrogsfaner 

og –flag.  
 
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår med en stor tak for jeres støtte i 2014. Glem ikke den 
smukke gamle danske juletradition med at smykke juletræet med 
dannebrogsflag.  

På gensyn i det nye år. 

 

FAKTABOKS: 
 

 

 

1.540 medlemmer i alt, 

heraf 680 foreninger og 

860 enkelt- og 

familiemedlemsskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du indlæg du vil have med i 

nyhedsbrevet kan du sende det til 

landssekretæren: 

klestrup@hotmail.com  

mailto:klestrup@hotmail.com


 
 

 
 

 
 
 
 
 

Swipp er en nem måde at sende 

penge på via din mobil. 

Betal evt. med Swipp til Danmarks-

Samfundet.  

Swipp til 24 46 81 26 
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Formand Erik Fage-Pedersen 
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Sekretær: Daniel K. Bjærge 
 
Medlem: Birte Johansen 

 
Medlem: Kjeld Bøjlesen 
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Suppleant: Martin H. Nielsen 
 

 

 

Fra Nationalt videncenter om Dannebrog 
ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

 

Dannebrog er også Kongehusets flag. 

 
I dag er det danske flag et symbol for både staten og folket. Men Dannebrog 
fungerede helt frem til 1830'erne som et stærkt synligt tegn for statsmagten 
og dens mange institutioner. I middelalderen var det alene Kongens flag. I 

Erik af Pommerns våben er eksempelvis Dannebrog gengivet meget tydeligt.  
 
Dannebrog har derfor gennem mange hundrede år været Kongens Flag. Det 
var et symbol på kongens magt og på magtudøvelse gennem sine 
institutioner og embedsmænd. Skibe skulle have Dannebrog flagende i 
masten. Dannebrog indgik som synlige emblemer i faner, på en standard eller 

som symboler i Kongens militære enheder.  

 
Siden enevældens ophævelse har det danske kongehus fastholdt at ville 
anvende Dannebrog som Kongehusets flag. Det er ikke alle monarkier som 
har denne tilgang og historie til deres nationalsymbol. Det norske kongehus 
har ikke det norske flag som deres kongeflag. Storbritanniens kongelige flag 
er eksempelvis opdelt i fire specielt udformede felter.  

 
Der findes 6 kongelige dannebrogsflag med særlige mærker. Kongeflaget har 
siden 1700-tallet haft det kongelige våben i midterfeltet. Det nuværende 
kongeflag blev indført 16. november 1972 da HM Dronning Margrethe 2. 
indførte en ny version af det særlige kongelige våbenskjold i forbindelse med 
en ændring af Rigsvåbenet.  
 

Fortællingen og historien bag de kongelige flag og deres symbolik er ikke 
blevet beskrevet i de sidste 150 år.  

 
Men hvad er Kongehusets forskellige flag. Nationalt videncenter om 
Dannebrog har udarbejdet en Dannebrogsviden der giver en beskrivelse af de 
kongelige flag. På Danmarks-Samfundets hjemmeside kan man læse mere 

om de forskellige ’typer’ af kongelige flag med de særlige mærker i spunsen. 
Dannebrogsviden må frit kopieres – men husk kildeangivelse. God læselyst. 

Nyt om hjemmesider 
af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann 

Danmarks-Samfundets gamle hjemmeside www.danmarks-samfundet.dk 
lukkes ved udgangen af december måned 2014. Hjemmesiden har været i 

drift i ca. 10 år, og har været besøgt mere end 203.000 gange, hvilket er 
ganske flot.  

Den nye hovedhjemmeside har allerede fungeret i nogen tid og kan ses på 
domænet www.danmarkssamfundet.dk  
Efter årsskiftet er det underordnet hvilket domæne der bruges, idet også det 
også det gamle domæne peger på den nye hjemmeside.  
Alle vore lokale foreninger har fået tilbudt at få oprettet en hjemmeside til 

eget brug. Omkring 20 lokalforeningen har benyttet sig af tilbuddet.  
Enkelte lokale hjemmesider er allerede i drift, fx www.danmarks-
samfundet.dk/roskilde 
 
I efterårets løb er der afholdt 2 kurser for lokale hjemmesideredaktører med 
godt resultat. Opstarten har flere steder voldt en del vanskeligheder f.eks. 
med oprettelse af billedgallerier, som har betydet at kun få er kommet rigtig i 

gang. 
Med udgangspunkt i disse opstartsvanskeligheder har landsledelsen besluttet 
at vores lokalformand for Roskilde og Lejre; Martin Helbo Nielsen varetager 

arbejdet som webredaktør. Jobbet består bl.a. i, at få flest muligt lokale 
hjemmesider til at fungere så hurtigt som muligt. Pt. arbejdes der med at få 
etableret hjemmeside for Hedensted og Aalborg. Dette arbejde forventes 

færdig inden jul. De andre lokalforeningen vil herefter enkeltvis blive oprettet. 
Der vil i foråret blive oprettet nye kursus for de lokale webredaktører der 
endnu ikke har været på kursus. 

 

Danmarks-Samfundet 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
Forretningsfører 
Gunnar Bak Cedermann 

Telefonnummer 
+45 43 26 20 96 
 
Mobilnummer 
+45 24 46 81 26 

Fax 
+45 43 26 26 27 

E-mail 

ds@danmarks-samfundet.dk  

Vi er på internettet! 
www.danmarkssamfundet.dk 
 
Redaktør: Daniel K. Bjærge. 
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