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Formandens klumme 

Erik Fage-Pedersen, landsformand. 

 

Kære medlemmer 

At holde sig til traditioner er en god måde at sætte lidt skik på en til tider 

temmelig kompliceret verden. Vi kender det alle, når alt synes 

uoverskueligt og besværligt, er det rart at falde tilbage til vante rutiner, 

det skaber ro og regelmæssighed. Vi gør det flere gange om dagen, og 

følger dem gerne. Mange af dem tænker vi sket ikke på, andre kan være 

lidt irriterende, men sætter alligevel tingene på plads. 

 

Når vi taler om Dannebrog er der også mange traditioner, de fleste 

uskrevne, men næsten alle følger dem alligevel til punkt og prikke. Det 

er vi meget glade for i Danmarks-Samfundet. Vi synes at traditionerne 

vedrørende brug og behandling af Dannebrog er en så vigtig del af vor 

nationale kultur, fællesskab og identitet, at det giver et stik i hjertet, når 

nogen finder på at ændre eller ligefrem at udfordre dem. Derfor er vi 

også skuffede over, at mange skoler ikke længere anvender lidt 

undervisningstid på disse traditioner: hvordan man hejser og nedhaler 

flaget, tager hovedbeklædningen af under hejsning og nedhaling, sørger 

for at flaget ikke rører jorden, hvad man må bruge Dannebrog til og de 

mange andre procedurer og regler for anvendelse af Dannebrog som 

folkets flag. Men heldigvis har mange unge alligevel en ganske god 

fornemmelse af reglerne, dog med undtagelse af tilskuernes brug af 

Dannebrog under især sportskampe, hvor det benyttes som frakke, og 

hvor der skrives bynavne eller sportsklubbens navne på flaget, hvilket er 

direkte forbudt. 

 

Desværre har vi også kunnet konstatere, at nogle er begyndt at opsætte 

sortmalede flagstænger med sølvknap i deres haver. Firmaer kan 

naturligvis benytte en hvilken som helst farvet flagstang, så længe den 

kun benyttes til reklameflag. Da vi ikke har en flaglov i Danmark, er det 

ikke ulovligt for private, men det er efter vor mening et eklatant brud på 

dansk tradition, idet det er en hævdvunden praksis, at flagstænger er 

hvide og til nød i naturtræ med en rød eller guldfarvet knap. Vi har 

kendskab til dette fænomen har fundet sted i Frederikshavn, og 

tilsyneladende nu også har bredt sig til Grindsted. Man kan naturligvis 

anmelde det til politiet, hvis man finder, at det er stødende og 

krænkende, men politiet vil næppe gøre noget ved sagen, da det rent 

juridisk ikke er ulovligt. Så herfra kan vi kun opfordre til, at vi holder os 

til den traditionelle flagstang, og hvis man ser en sort eller anderledes 

bemalet flagstang med Dannebrog, en vimpel eller et banner så 

eventuelt at viser dette Nyhedsbrev til rette vedkommende.  

 

________ 

 

Til sidst skal jeg minde foreninger og organisationer om, at det er på tide 

at ansøge om en ny dannebrogsfane eller –flag, såfremt det gamle er 

slidt og trænger til at blive udskiftet. 
 

 

 

FAKTABOKS: 

 

1.552 medlemmer i alt. 

Siden årsskiftet en tilgang 

på 13 medlemmer. 

 

 

 

Vi har fået oprettet 

MobilePay, så donationer 

kan indbetales direkte via 

smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nationalt videncenter om Dannebrog 
ved videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger 

 

Flagstangsknop med LED lys anbefales ikke  
Flere flagstangsfirmaer sælger en hvid flagstangsknop med 
genopladelige batterier og 20 LED pærer. Flagstangsknoppen lader 

op via solceller om dagen og tænder automatisk når det bliver 
mørkt. Danmarks-Samfundet anser ikke denne nye form for 
indirekte belysning af en flagstang som korrekt måde, når der skal 

flages om natten. Reglen er den, at flagning efter solnedgang er 
tilladt, hvis flaget er belyst med en projektør. Belysningen skal 

være monteret på flagstangen eller i umiddelbar nærhed, således 
at flaget er direkte belyst.  

 

Sådan bruges Dannebrog – nu på video 
I samarbejde med Boligejernes Videncenter har videncenteret 
samt lokalafdelingen for Storkøbenhavn for Bolius lavet fire 
videoer: Sådan hejser du dit flag; Sådan nedhaler du dit flag; Den 

korrekte måde at flage på halv; Fold og opbevar dit flag bedst. 
Videoerne må bruges af alle og kan ses på www.bolius.dk. 

Formålet er på en enkel måde at vise og fortælle hvordan 
Dannebrog skal anvendes.  

 

Spørgsmål og svar om Dannebrog  
Videncenteret har udarbejdet en Dannebrogsviden med svar på 10 

af de spørgsmål som videncenteret har besvaret i 2014. Spørgsmål 
og svar kan læses på videncenterets hjemmeside.   

 
 

 
 

 
Reparation af faner 
Vi har erfaret at flere af de udleverede faner er blevet løse ved 
sammenskruningerne samt også trænger en opdatering af 

Fanestokken. 
Vi vil herefter tilbyde at de faner der har et sådant behov kan 
indlevere dem til os og få dem renoveret til en billig pris. Vi vil 

også tilbyde at såfremt nogle har en ældre fane med en brodering 
der ikke mere passer til nutiden kan vi aftage denne og montere 

denne på en rundstok. 
 
Faner der kunne trænge til en opdatering/vedligeholdelse kan 

indleveres til: Kjeld Bøjlesen Skovparken 83 8722 Hedensted 
Tlf.61385790 eller Danmarks-Samfundet Brøndby stadion 20 2605 

Brøndby Tlf.43262096.  

 

 

Danmarks-Samfundet i 

Aalborg afholder 

fanebærerkursus: 

 

1. juni 2015 kl. 19-21  

på Aalborg Kaserne,  

Gl. Høvej 34,  

9400 Nørresundby. 

 

Tilmelding til: 

Robert Møller-

Christensen på 

41150408 eller 

monaogrobert.m.christe

nsen@c.dk 

 

 

 

Landsledelsen: 

 

Formand 

Erik Fage-Pedersen 

 

Næstformand og 

sekretær 

Finn Rasmussen 

 

Kasserer 

Daniel K. Bjærge 

 

Medlem 

Birte Johansen 

 

Medlem 

Søren Cruys-Bagger 

 

Medlem 

Kjeld Bøjlesen 

 

1. Suppleant 

Martin H. Nielsen 

 

2. Suppleant 
Lars H. Troelsen. 

Danmarks-Samfundet 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefonnummer 

43 26 20 96 

Fax 
43 26 26 27 

E-mail 
ds@danmarks-samfundet.dk  

Vi er på internettet! 

www.danmarks-samfundet.dk 
 
Redaktør: Daniel K. Bjærge. 
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