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Formandens klumme 

Erik Fage-Pedersen, landsformand. 

 
Kære medlemmer 

Valdemarsdag er nu overstået, årets salgskampagne for vore Valdemarsflag 

er nu ved at være afsluttet og beløbene er ved at indløbe på vor konto. Det 

er endnu for tidligt at forudsige det endelige resultat, men en del tyder på, 

at der er tale om en nedgang i indsamlede midler, selv om det i nogle 

lokalforeninger er gået fint. Vi i Landsledelsen håber det bedste, ikke mindst 

i betragtning af det manglende tilskud på 300.000 kr. fra Kulturstyrelsens 

Tips- og lottomidler. Som det fremgår af artiklen på næste side, er vi i gang 

med både at beskære vore udgifter og finde nye veje til at promovere vor 

sag: med baggrund i dansk kulturtradition at udbrede kendskabet til og 

brugen af Dannebrog som et nationalt symbol på dansk kultur, fællesskab 

og identitet. I forbindelse med dette arbejde, har vi midlertidigt udvidet 

Landsledelsen med endnu en person, hvis hovedopgave bliver fundraising, 

idet vi er nødt til at skaffe tilskud fra fonde, således at vi i løbet af de 

kommende år fortsat kan uddele faner og flag samt gennemføre de 

projekter, som vi anser for vigtige. 

 

Siden Nyhedsbrev 2/15 har der været to principielle sager, som har og for 

den enes vedkommende stadig tager en del tid. Der har i længere tid været 

reklameret for en flagstang med LED-belysning. Danmarks-Samfundet var 

ikke glad for denne reklame, men ville ikke gå ind i en diskussion om sagen. 

Men da reklamen ændrede karakter, og der direkte stod, at så behøvede 

man ikke at være bange for at glemme at nedhale Dannebrog ved 

solnedgang, fandt vi, at det var i klart modstrid med dansk flagtradition. Vi 

udsendte derfor en pressemeddelelse til en meget lang række medier, 

skriftlige såvel som til radio og TV, hvor vi forklarede vor holdning til at 

flage om natten, idet vi også erkendte, at ideen med LED-lys kunne være 

udmærket til reklameflag, men absolut ikke burde bruges i forbindelse med 

Dannebrog. Pressemeddelelsen blev bragt i radio, i nogle af de store 

dagblade, i ganske mange lokal- og ugeaviser samt i andre udgivelser. Det 

er vor opfattelse, at pressemeddelelsen blev godt modtaget, og vi har da 

også modtaget en del henvendelser fra medlemmer og andre, der bakkede 

vore synspunkter op. 

 

Vi har også for ganske kort tid siden modtaget besked fra Rigsarkivet om at 

fjerne den lukkede kongekrone fra vort logo, idet den lukkede kongekrone 

er et statskendetegn og som sådant forbeholdt Kongehuset og staten. 

Landsledelsen er ved at undersøge sagen og vil vende tilbage, når vi ved 

lidt mere. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke vore medlemmer for trofast støtte og en særlig 

tak til de mange, der har hjulpet os med at sælge Valdemarsflag, så vi kan 

fortsætte vort arbejde med bevidstheden om, at der er mange ude omkring 

i landet, der støtter os og som er med til at sikre, at vi også næste år kan 

uddele faner og flag, desværre dog nok i et reduceret antal på grund af den 

økonomiske situation. 

 

 

 

 

Faktaboks: 

Indtil videre i år har der 

været en medlemstilgang 

på 50 nye medlemmer. 

 

 

 

 

____________________ 

FANEBÆRERKURSUS i 

Aarhus, lørdag d. 21. 

november kl. 13-17 på 

Viby Bibliotek. Tilmelding 

til Erik Fage-Pedersen, 

tlf.: 86928652 eller 

erik@fage-pedersen.dk.  

____________________ 
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Nationalt videncenter om Dannebrog 
ved videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger 

 

Splitflag med særligt mærke 

Dannebrogsflaget findes i to forskellige udformninger. Det firkantede stutflag 

og splitflaget. I bogen Sådan bruges Dannebrog står der, at splitflaget er det 

officielle flag og anvendes af Det danske Kongehus, Statsmyndigheder samt 

visse private virksomheder, der har fået særlig tilladelse til at føre dette flag 

med et specielt mærke i øverste felt. 

 

Hvad er et splitflag med særligt mærke? Splitflag med særligt mærke eller 

med bogstaver er primært blevet anvendt som en synlig og selvstændig 

markering af en særlig type skibe for at angive det pågældende skibs 

statslige institution med den myndighed som skibets kaptajn var udstyret 

med blandt andet gennem det synlige splitflag. Eksempelvis var postflaget 

en synliggørelse af et af postvæsenets skibe. Toldflaget en synliggørelse af 

det danske toldvæsen. DSB flaget var synligt på alle DSB’s færger i funktion. 

Senere gik disse splitflag med særligt mærke ’på land’ og blev også anvendt 

på postvæsenets, toldvæsenets og De danske Statsbaners bygninger over 

hele landet som en form for statsinstitutionel etatsflag.  

På Danmarks-Samfundets hjemmeside (www.danmarkssamfundet.dk) vil 

der i oktober blive udgivet en Dannebrogsviden om splitflag med særligt 

mærke. 

Ord og begreber om flag og faner 

Hedder det at skænke eller forære? 

Der er mange ord og begreber som anvendes i forbindelse med flag og 

faner. En forklaringsordbog kan benyttes til at anvende korrekte begreber og 

navne om Dannebrog og i forhold til Danmarks-Samfundets 

foreningsvirksomhed. Forklaringsordbogen indeholder eksempler på hvordan 

ord eller et begreb kan anvendes. På Danmarks-Samfundets hjemmeside 

(www.danmarkssamfundet.dk) vil der i oktober blive udgivet en 
Dannebrogsviden om ord og begreber i form af en forklaringsordbog.   
 

Nyt fra arbejdsgruppen 
Ved næstformand Finn Rasmussen. 

 
Arbejdsgruppen har nu udformet en målbeskrivelse til en kommende APP. I 

løbet af september/ oktober måned vil der blive indhentet tilbud på arbejdet.  

Baggrunden for APP-en er, at udbrede kendskabet til Danmarks-

Samfundets og dets virke. Og sammen med hjemmesiden at styrke 

kendskabet til korrekt brug af Dannebrog. Herude øge muligheden for 

indtjening på de produkter DS sælger.  

Der er tale om en løsning, der både kan bruge af iPhones og android.  

Mål er at brande Damarks-Samfundet som en moderne og tidsvarende 

organisation med et højt service niveau vedrørende brugen af Dannebrog. 

Med det mål, at brugerne af APP føler, at der findes de nødvendige og 

brugbare informationer om Dannebrog.  

APP-en skal kunne downloades gratis og kan på sigt blive den primære 

kommunikationsvej.  

Udviklingen af APP skal understøtte og samordnes med den bestående 

hjemmesiden og de aktiviteter, som foregår på Facebook. Fremadrettet på 

andre platforme. Skal på alle flagdage automatisk generere besked til 

brugerne, at det er flagdag og i hvilken anledning der flages.  

Budskabet er, at man på APP får besvarer de spørgsmål brugeren måtte 

have, og de er letforståelig og overskuelig. Overordnet skal brugerne på 

denne APP kunne hente alle relevante informationer om brug af Dannebrog.  

Indhold: Startside, med kort tekst om Danmarks-Samfundet. Flagdage, 

flagning ved statsbesøg, flagregler, solen op og ned, påmindelse om at 

flaget skal nedhales, indmeldelse, mulighed for donationer, medlemstilbud, 

hjemmeside og kalender. Herudover er der nogle ”nice-to-have” ønsker. 

 

 

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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