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Formandens klumme 

Erik Fage-Pedersen, landsformand. 

 
Kære medlemmer 

   2016 er ved at rinde ud, juleudsmykningen er taget frem, og som 
en rigtig dansk jul er det de røde og hvide farver, der dominerer, hvad enten det 

drejer sig om flettede julehjerter, dannebrogsflag på juletræet, adventskranse 

eller små landskaber med nisser og vatsne. Det er også tiden, hvor man plejer at 
skue tilbage over året der gik, og måske også ser lidt ind i fremtiden, og hvilke 

opgaver der trænger sig på. 
 

 Vi havde den glæde, som også nævnt i det forrige Nyhedsbrev, at sagen 

om brugen af den lukkede kongekrone faldt på plads i løbet af sommeren. 
 Salget af Valdemarsflag ligger på næsten samme niveau som sidste år, 

men heldigvis stiger medlemstallet fortsat, dog ikke helt så hurtigt, som vi kunne 
ønske. 

 I 1919 udgav Danmarks-Samfundet en bog, For Nordens Frihed, om 

frivillige fra Sverige, Norge og Finlands deltagelse i de slesvigske krige. Bogen 
har været udsolgt i en årrække, hvorfor vi for nogle år siden besluttede, at 

bogen burde moderniseres og genoptrykkes. Vi har derfor bedt historiker Hans 

Christian Bjerg om at stå for arbejdet. Det viste sig imidlertid, at der i de 
nordiske landes arkiver findes et stort antal interessante breve fra 

krigsveteranerne i de to krige, så det i stedet for nærmest bliver en helt ny bog, 
som foreløbigt har fået arbejdstitlen, Nordiske frivillige i de slesvigske krige. For 

øjeblikket regner vi med at kunne udgive bogen i løbet af foråret 2017. Vi er i 

fuld gang med at ansøge fonde om at hjælpe os økonomisk med opgaven. 
 Danmarks-Samfundet har også i år besvaret en lang række spørgsmål 

vedrørende korrekt brug af Dannebrog, og påtalt et par tilfælde, hvor vort 
nationale symbol er blevet misbrugt. 

 

 I 2017 bliver en af Danmarks-Samfundets hovedopgaver at fortsætte og 
intensivere arbejdet med at arrangere Dannebrogs 800 års fødselsdag i 2019. Vi 

har her i efteråret nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af både eksterne og 

interne medlemmer, med henblik på at vurdere, hvilke muligheder der er for at 
sikre at oplysninger om Dannebrogs fødselsdag ikke kun nævnes på selve dagen 

den 15. juni 2019, men at vi benytter hele året til at minde befolkningen om 
Dannebrog og dets betydning for den nationale forståelse for vor historie og for 

sammenholdet i en globaliseret og meget travl verden. Vi har allerede iværksat 

enkelte delprojekter, men håber også, at man fra officiel side, både statsligt og 
kommunalt, vil støtte os i dette arbejde. 

 
 Landsledelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt og 

lykkebringende nytår. Vi benytter samtidigt lejligheden til at takke for Jeres 

trofaste støtte i det forgangne år og håber, at I også i det kommende år vil 
fortsætte med at hjælpe os i vort arbejde med at tage vare på Dannebrog og alt 

det, som vort flag står for. 
 

 

Fakta:  

1.756 medlemmer 

pr. 6. december, 

heraf 915 

enkeltmedlemmer 

og 841 foreninger. 

 

I 2016 er der tildelt 

202 faner og flag på 

landsplan.  

 

 

 

Fanebærerkursus 

25. marts 2017 i 

Kolding. Tilmelding 

og nærmere 

information på 

www.danmarkssamf

undet.dk/kolding fra 

januar 2017. 
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Nationalt videncenter om Dannebrog 
Videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger 

  
Sluk lyset eller pil det ned.  
Mange flagstænger er i denne juletid smykket med blinkende farvede 

diodelyskæder. Enten er de snoret omkring stangen eller også udgør de et 

hejsbart LED-lystræ til flagstangen. Hvis man ønsker at flage med Dannebrog 
skal lyset være slukket. Det ser ikke pænt ud både at have vimpel eller stander i 

flagstangen samtidig med blinkende lys. Vi ser helst at man fjerner lyskæderne, 
inden man flager med Dannebrog. Flagning om natten. Flagning om natten er 

tilladt, hvis flaget er belyst. Tændte lysdioder er ikke korrekt belysning af flaget. 

Anden belysning, herunder gadebelysning, er heller ikke tilstrækkelig belysning. 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Skal der Dannebrogsflag på juletræet?  
National julepynt. Intet synes at kunne skille danskernes vande som et juletræ 

med Dannebrogsflag i lange kæder. Enten pynter man med flag eller også gør 

man ikke. Første gang Dannebrog blev anvendt som en del af pynten på juletræet 
var under krigen 1848 til 1850.  

Den danske forfatter H. C. Andersen fejrede i 1848 det meste af julen på 
Bregentved Slot. Han noterede i sin dagbog, ud for den 24. december, at der på 

slottet var hele to juletræer som var pyntet med Dannebrog i toppen. Da 

enevælden blev afskaffet i 1849 blev Dannebrog folkets flag.  
 

Borgerskabet anvendte nu Dannebrog frit ved mange forskellige lejligheder. 

Borgerskabets jul blev med tiden landsdækkende og dannede rollemodel for 
hvordan man fejrede den danske jul i 1800-tallet.  

 
Danskeren havde efter nederlaget i endnu højere grad brug for at vise sin 

nationalisme. Fra denne periode stammer også at man pyntede træet med 

trompeter og trommer. At denne form for national stemning var en del af den 
danske jul kan man se på det ældst bevarede danske kræmmerhus fra 1866. Her 

er motivet ikke nisser, engle eller andre julemotiver, men "Den Tapre Landsoldat" 
med bøgekvisten.  

 

Det er ikke kun i Danmark at man har sat sit nationale flag på juletræet, det gør 
man også i de nordiske lande. Så hæng meget gerne de små dannebrogsflag på 

årets juletræ. Det er en dansk juletradition.  
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