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Formandens klumme 
Erik Fage-Pedersen, landsformand. 
 
Kære medlemmer 
 

Foråret nærmer sig, og det begynder at røre på sig ude i haven og i 
naturen. Det er en dejlig tid fuld af forventning om alt det spændende, der sker. 
Sådan er det også for de mange i Danmarks-Samfundet, der har påtaget sig 
ansvaret for, at Valdemarsdag kan blive afviklet på en flot og værdig måde rundt 
omkring i Danmark.  
 
Det første tegn på, at det er ved at være på tide at begynde arbejdet er årets 
Repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 5. marts. Og så er det på tide at 
komme op i omdrejninger med at forberede Flagets Fest, skaffe talere, orkestrer, 
kor etc., planlægge salgsarbejdet, så en af vore vigtigste indtægtskilder kan komme 
godt i gang. Det er lidt af et puslespil at få det hele til at gå op i en højere enhed.  

 
Det er altid spændende, hvorledes anstrengelserne modtages. Jeg kan kun opfordre 
Jer medlemmer til at støtte op om de lokale foreninger, mød op til arrangementerne, 
giv en hånd med ved salg af de små Valdemarsflag og spørg i Jeres omgangskreds, 
om der er nogen, der vil støtte Danmarks-Samfundet med et medlemskab. 
 
Efter repræsentantskabsmødet har Landsledelsen konstitueret sig således, idet vor 
næstformand, Finn Rasmussen, ønskede at trække sig tilbage: 
 

Næstformand: Søren Cruys-Bagger 
 

Sekretær: Birte Johansen 
 

Kasserer: Daniel Klestrup Bjærge 
 

Videncenter: Søren Cruys-Bagger 
 

Materielmester: Kjeld Bøjlesen 
 

IT:  Martin Helbo Nielsen 
 

Suppleant: Lars Hven Troelsen 
 

Suppleant: Annette Neumann 
 

 

 

 

Faktaboks: 

1.641 medlemmer pr. 

3. marts 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nationalt videncenter om Dannebrog 
Videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger 

 
Er du flagningsklar? 
Det skal se ordentligt ud 
Så er det igen tid til at flage med Dannebrog rigtig mange gange. Både på 
de kirkelige flagdage, fødselsdage, officielle flagdage eller ved alle andre 
lejligheder, hvor det giver mening at flage. Men, når der flages med 
Dannebrog, skal de se ordentligt ud. 
  
Flagstang og flagline 
En flagstang er ofte placeret på et meget udsat sted, hvor vind og vejr kan 
få lov til at påvirke stangen. Stangen vil med tiden blive beskidt og måske 
angrebet af alger. 
  
Flagstangen kan være af hvidmalet træ eller lavet af et hvidt 
glasfibermateriale. Flagstangen skal være ren og uden angreb af alger eller 
svamp. Muligheden for mindre vedligeholdelse har derfor gjort flagstænger 
lavet af glasfiber meget populære. Man selvfølgelig undgår man ikke at 
rengøre en flagstang af glasfiber. I stedet slipper man for at skulle male den 
med jævne mellemrum. 
  
Kontrollér at flagstangen er grundigt fastgjort til soklen eller til 
vippebeslaget. 
  
Flaglinen bør være ren og uden alger samt hel og uden knuder. Hvis 
flaglinen er beskidt, kan den aftørres med en våd klud. Hvis dette ikke 
hjælper, bør man købe en ny. Undersøg om flaglinen har brudstyrke nok til 
at kunne klare forårets flagninger i kraftig blæst. Hvis du er i tvivl, overvej 
at udskifte linen, inden du skal lægge flagstangen ned fordi linen er 
knækket. 
  
Dannebrog 
Hejs kun et helt og rent flag. Benyt aldrig en flagstang der er beskidt eller så 
ru, at flaget går itu under brugen. Tag altid flaget ned, så snart det er revet 
itu. Et flag kan sendes til vask og reparation. Dannebrog må ikke være 
falmet, slidt, flosset, beskidt eller på anden måde tage sig ’dårligt’, ud når 
det er hejst. Overvej om det er tid til at indkøbe et nyt Dannebrog. På 
tilsvarende måde gælder overvejelser om anskaffelse af en ny vimpel eller 
en ny stander. 
  
Opbevaring af Dannebrog 
En forkert opbevaring af Dannebrog kan medføre at flagdugen krøller og 
mugner. Et våd Dannebrog skal tørres, inden det lægges sammen. Bred 
flaget helt ud og lad det tørre. Tørringen bør ske langsomt og ikke ved i 
direkte sollys eller ved at flaget bliver lagt oven på et varmeapparat. Husk 
på, at når du haler et flag ned om aftenen, er det aldrig helt tørt. Anvend 
ikke plasticposer til at opbevare flag i. Flaget opbevares bedst i en egnet 
pose - eksempelvis i en lærredspose - eller i en æske for at undgå 
tilsmudsning, fugtindtrængning, musebid eller møl. Opbevar flaget på et 
passende tørt sted, indtil det skal bruges næste gang. 
  
Kassation af et slidt Dannebrogsflag 
Når et Dannebrogsflag er blevet brugt så længe, at det ikke mere er 
præsentabelt, skal det tilintetgøres. Et udtjent Dannebrogsflag skal 
brændes. Hvis Dannebrogsflaget er af bommuld eller et andet naturstof bør 
der ikke være problemer med at brænde flaget. 
  
   
 
 
 



EFTERLYSNING 
ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger 
 
Kan du hjælpe os? 
Danmarks-Samfundets landsarkiv brændte i slutningen af 1920’erne. DS i 
Storkøbenhavn har for mange år siden afleveret en hel del arkivmateriale til 
det Kongelige Bibliotek. Her har vi fundet en række effekter som vi godt vil 
’efterlyse’.  
 
Er der nogen som har kendskab til disse ting? Er der nogen som har 
eksemplarer liggende af de efterlyste effekter? Er der nogen som har 
oplysninger om disse ting? Hvis det er tilfældet beder vi jer om at kontakte 
Danmarks-Samfundet på e-mail: ds@danmarks-samfundet.dk eller ringe: 
+45 24 46 81 26. På forhånd tak. 
 
 
Postkortet 
Danmarks-Samfundet fik lavet et postkort formodentlig lige efter at 
foreningen blev dannet.  
Postkortet er firkantet med et ovalt motiv. I kanten af motivet står 
DANMARKS SAMFUNDET * DANMARK OG DANMARKS ÆRE. I midten er der 
et maleri af en fane med et splitflag af Dannebrog, to mænd hvor den ene 
holder fanen, den anden blæser i en lur, en kvinde og et barn samt i 
baggrunden en stendysse.  
 
Postkortet ser således ud: 

 
 
 
Frimærker 
Danmarks-Samfundet fik lavet tre samlemærker med tegninger. De tre 
mærker blev solgt i et ark med 15 mærker.  
 
Mærker ser således ud: 

 
 



 
 
Emblem 
I 1913 skrev vi at Danmarks-Samfundet har et smukt Emblem, der kan 
bæres af Damer og Herrer paa Brystet, i Slipser el. Lign. Emblemet er 
emaillieret med rød og hvid Emaille, hvori med Guldbogstaver staar 
Danmarks-Samfundets Navn samt det danske Vaabens Løver og hjerter.  
 
Agitationsmærker 
I en annonce i DS medlemsblad skrives der i 1919: 
”Der er 2 slags Mærker; det ene forestiller det pragtfulde og imponerende 
Rigsbanner, som skal overrækkes H.M. Kongen paa Valdemarsdagen den 15. 
Juni, og det andet er D.-S.s Bomærke som er tegnet af Maleren Chr. 
Mølsted.” 
Det ene mærke viser Rigsbanneret omkranset af teksten DANMARKS-
SAMFUNDET * 1219 1919 * RIGSBANNER FOND. 
Det andet mærke viser en ”… en djærv Mandsskikkelse med Dannebrog i 
den ene Haand og Sværdet i den anden værger for sin Kære, samlede om 
Skjoldet, i hvilket ses Slesvig Vaaben: de 2 Løver …”  
Nederst på det andet mærke står med tekst: DANMARKS-SAMFUNDET 
SØNDERJYSKE FOND. 
 
Vedrørende Den Sønderjyske Fond: 
Fond oprettet 1918/19 for at yde økonomisk og humanitær støtte til 
sønderjyder, som var mærket af virkningerne af 1. Verdenskrig, især 
krigsdeltagere, krigsinvalider og faldnes efterladte. Den formåede at samle 
folk på tværs af de grænsepolitiske skel. Der blev givet støtte til dansk 
kultur i grænselandet med nye kirkeklokker, oprettelse og støtte til 
børnehjem, bl.a. Ehlershjemmet ved Vilstrup, oprettelse af kollegieværelser, 
økonomisk støtte til sønderjyske studerende samt uddeling af 
konfirmationsure til børn af faldne krigsdeltagere. I alt blev uddelt omkring 
13 mio. kr., heraf ca. 20 % syd for grænsen. Fonden blev officielt nedlagt i 
1937, men et ”Afløsningsudvalg” bestod indtil 1947 og et ”Afviklingsudvalg” 
indtil 1957. 
Kilde: Grænseforeningens hjemmeside 
 
 
 

MISBRUG AF FLAGET 
  
I Danmarks-Samfundets medlemsblad er der fundet følgende tekst fra 
1910’erne om misbrug af Flaget. 
 
”Der synes at være en stærk Bevægelse oppe imod de ofte ret skandaløse 
Misbrug af Danebroge. Foruden de i de sidste Numre offentliggjorte Indlæg, 
hidsætter vi i dag nedenstaaende Artikel om denne Sag: 
”Kan man kalde det at have Agtelse for Flaget, at bruge det som Skilt – som 
Pegefinger til Lystighed og Svir? Er det danske Flag ikke for godt til at 
bruges paa den Maade? Kan en Dansebod ikke bedre som Skilt bruge en 
Klud, hvorpaa der er malet en Violin eller et dansende Par? og kan en 
Drikkestue ikke bedre bruge som Skilt en Klud med en paamalet 
Brændevindflaske? Et saadant skilt har dog den Fordel, at ”Folk” paa Afstand 
kan vide, hvad Slags ”Lystighed”, de gaa ind til. 
Man bør dog vist tænke lidt mere paa, hvad Danebroge er, og ikke søle det i 
Smuds og Uhumskhed, som det er Tilfælde i Nutiden, derved svinder 
efterhaanden den Glorie, som bør hvile over et af Danmarsks Klenodier, og 
Agtelsen nedbrydes hos Efterslægten for det Flag, som enhver Dansk skal se 
op til som til en Helligdom””. 
 

	

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.danmarkssamfundet.dk 
 
Redaktør: Daniel K. Bjærge. 
  


