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Formandens klumme 
Erik Fage-Pedersen, landsformand. 
 
Kære medlemmer 
 
Landsledelsen håber, at alle har haft en god sommer trods det 
meget ustadige vejr. Sensommervejret kan vi i hvert fald ikke 
klage over. Men vi trængte vist også alle til lidt sol og varme. 
Landsledelsen venter nu på de sidste indbetalinger for salg af 
Valdemarsflag, så vi kan få opgjort årets resultat, som skal 
indberettes til myndighederne. Foreløbig ser det desværre ud til, at 
vi igen i år må forudse en mindre tilbagegang i salgsindtægterne, 
dog lidt forskellig fra lokalforening til lokalforening. Det er så til 
gengæld dejligt at kunne konstatere at antallet af medlemmer 
fortsat er jævnt stigende. Vi kan kun endnu en gang anmode om, 
at alle hjælper med til at fortælle om vort arbejde til familie, 
venner og bekendte og opfordre til, at de melder sig ind i 
Danmarks-Samfundet, og på den måde støtter os i vort arbejde for 
vort nationale symbol, Dannebrog. Desværre mangler vi årets 
indbetaling fra enkelte medlemmer. Vi håber, at det er en 
forglemmelse og udsender derfor en påmindelse til de berørte 
primo oktober, men hvis man gerne vil komme denne i forkøbet, 
kan man selvfølgelig indbetale på vor konto i Nordea, reg. nr. 2277 
konto 6449 520104. Husk at påføre navn eller forening på 
indbetalingen. 
 
I det sidste Nyhedsbrev skrev vi om sagen om Kongekronen i vort 
logo. Vi har i mellemtiden undersøgt sagen nærmere blandt andet i 
Rigsarkivet, da vort eget arkiv brændte i 1928, og har fundet 
relevante papirer frem, hvor Christian X giver tilladelse til at sælge 
Valdemarsflag med initialerne ”DS” med en kongekrone over i 
øverste stangfelt. Som flere muligvis har bemærket, trådte der en 
ny bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders 
anvendelse af kongekronen i kraft per 1. juli. Ifølge den kunne 
blandt andre Danmarks-Samfundet ansøge Rigsarkivet om 
tilladelse til fortsat brug af kongekronen. I vor ansøgning kunne vi 
således vedlægge kopi af ovennævnte kongelige tilladelse samt 
dokumentere vor tætte forbindelse til kongehuset fra 1937 til i 
dag, hvor Prins Joachim er vor protektor. Vor ansøgning blev 
godkendt, så vi fortsat kan bruge vort logo. Et afslag ville have 
medført en større udgift, så Landsledelsen er yderst tilfreds med 
udfaldet af denne sag. 
Vi takker alle for jeres støtte og ønsker et forsat godt efterår. 
 

 

 

 

Faktaboks: 

1.760 medlemmer pr. 

20. september 2016. 

En stigning på 148 

siden årskiftet. 

 

 

 

FANEBÆRERKURSUS 

Afholdes i Kolding  

d. 5. november kl. 09-15. 

Se mere på: 

http://danmarkssamfund

et.dk/kolding/det-sker/ 
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Nationalt videncenter om Dannebrog 
Videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger 

 
Er Dannebrogsfanen forsikret? 
Mange foreninger og organisationer har modtaget faner i 
forbindelse med Valdemarsfesterne 15. juni 2016. En 
Dannebrogsfane er dyr i genanskaffelse, hvis den bliver stjålet eller 
ødelagt. En fane kan koste mellem 8000 kr. til 10 000 kr. afhængig 
af størrelse og kvalitet. Derfor bør fanen forsikres.  
 
Når fanen skal forsikres, skal der laves en skriftlig aftale mellem 
forsikringstageren og et forsikringsselskab. Man køber dermed et 
løfte om udligning af økonomiske tab, hvis fanen skal genanskaffes. 
Ved at betale en forsikringspræmie til selskabet, forpligter 
selskabet sig til at betale erstatning i henhold til den skriftlige 
aftale, hvis Dannebrogsfanen bliver ødelagt. 
 
Ildebrand, tyveri eller hærværk kan risikere at skade eller 
ødelægge fanen. Derfor er det en god ide at indregne den aktuelle 
fanepris i forsikringssummen. Undersøg om fanen er dækket af en 
forsikring, der hvor den opbevares. Mange faner står i 
forsamlingshuse, menighedshuse, idrætshaller, klubhuse, hytter og 
lignende. Her er det vigtigt at afklare, om egen forsikring dækker, 
idet ”fremmede” steders forsikring normalt ikke dækker ting, der 
opbevares for andre. Men fanen kan også opbevares hjemme hos 
fanebæreren. Her er det vigtigt at få afklaret forsikringsforholdene.  
 
 

Dannebrogsviden om Erfalasorput og Merkið 
Statsministeriet gav den 11. marts 2016 meddelelse om at 
regeringen havde besluttet at indføre officielle flagdage for 
Grønland og Færøerne. Dannebrogsviden fra august 2016 handler 
om det grønlandske flag Erfalasorput og om det færøske flag 
Merkið. Du kan finde Dannebrogsviden på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside under menupunktet Videncenter og klik derefter på 
punktet Orienteringer. Dannebrogsviden er udarbejdet af det 
nationale videncenter  
   
 
 
 

 

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. 
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