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Projekt ”Dannebrog 800”

Lørdag den 15. juni 2019 fejrer nationalflaget 
Dannebrog 800 års jubilæum. Beretningen om 
Dannebrog er en af de stærkeste myter i den danske 
nationale historiefortælling. Det er beretningen om 
kong Valdemar ved Volmerslaget ved Lyndanisse den 
15. juni 1219, hvor Dannebrog faldt ned fra himmelen - 
og kongen sejrede!  

Danmarks-Samfundet planlægger en række 
aktiviteter og arrangementer for at markere 
nationalflagets jubilæum. Danmarks-Samfundet 
vil benytte 800 års jubilæet til at synliggøre 
værdien af, at alle danskere har ét og samme 
symbol på deres fælles identitet – hvor forskellige 
vi end kan være.

Eksempelvis skal de yngre generationer med en 
række digitale aktiviteter og brug af sociale medier 

inddrages i markeringen af jubilæet. Samtidig 
benyttes lejligheden til at formidle viden om 
Dannebrogs historiske betydning samt om flagets 
rolle som en markant identitetsskabende faktor før, 
nu og i fremtidens Danmark.

Danmarks-Samfundet´s ambition er at gøre vores 
nationale flag og fortællingen om det til fælles eje 
blandt alle danskere – uanset deres etnicitet og 
baggrund. Dermed håber vi også, at Dannebrogs 
800 års jubilæum kan blive et positivt bidrag i 
samfundets indsats for styrket integration af 
indvandrere.

Danmarks-Samfundet håber at kunne samle mange 
positive kræfter om sagen og gøre 15. juni 2019 til 
en ny brik i mosaikken omkring vores flag og dets 
historie.

Markering af Dannebrogs 800 års jubilæum 15. juni 2019



Vi skal med denne henvendelse derfor anmode 
om, at I positivt vil overveje at støtte de mange 
aktiviteter, vi planlægger i anledning af jubilæet. 
Samlet budgetramme: kr. 3. mio. 

Blandt de planlagte aktiviteter  
kan blandt andet nævnes:

• Udgivelse af publikationer.
• Tilrettelæggelse af undervisningsmateriale til 

folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler.
• Tilrettelæggelse af plakatkonkurrence.
• Prisopgave ”Essay om Dannebrog betydning 

for danskerne”. Folkeskoler og gymnasier. 
• Landsdækkende fanestafet i samarbejde med DGI. 

Afsluttes på Rådhuspladsen lørdag den 15. juni 2019.
• Flag- og faneborg gennem København med 

indlagt festgudstjeneste i København Domkirke. 

Afsluttes på København Rådplads med 
efterfølgende reception på København Rådhus. 

• Hen over 2019 tilrettelægges landsdækkende 
udstillinger i samarbejde med en række museer og 
institutioner.

• En overordnet kommunikationsplan indeholdende 
en markant brug af det digitale univers 
udarbejdes og afvikles fra ultimo 2018 til ultimo 
2019. 

• Samarbejde med én eller flere større danske 
virksomheder med internationale relationer. 

Vi håber, I finder det relevant at bakke op omkring 
denne mærkedag, som både kan bidrage til den 
historiske fortælling om Dannebrog, udbrede 
kendskabet til flaget og fremadrettet medvirke til 
at styrke den fælles identitetsfølelse i den brede 
danske befolkning.



Hele Danmark skal fejre



Dannebrogs 800 års jubilæum



Projekt Dannebrog 800 har en målrettet ambition om at 
kommunikationsplatformens omfattende delaktiviteter 

vil skabe kontakt til over 2 millioner danskere.  





Dannebrog  
800 år i med- og modvind



Ultimo 2018 sendes to 
udgivelser omhandlende 
Dannebrog på gaden. 

Sangbogen indeholder en 
retvisende opdatering af den 
danske sangskat, medens 
jubilæumsbogen ”Dannebrog 
– 800 år i med- og modvind” 
fokuserer på flagets betydning 
for den danske selvforståelse. 



Målrettet undervisnings-
materiale til de tre 
ungdomsskolesegmenter 
Folkeskolen, Gymnasierne 
og Erhvervsskolerne skal 
ruske op i de unges viden 
og forståelse for flagets 
betydning i det danske 
samfund. 



Gennem en 
opfølgende 
Essay 
konkurrence 
får vi indblik i 
deres indsigt 
og refleksion 
omkring 
betydningen 
af Dannebrog.





Kreative danskere 
får lejlighed til at  
tegne et billede  
af den politiske, 
historiske og 
folkelige situation 
Dannebrog befinder 
sig i anno 2019.



Dannebrogs 800 års jubilæum sætter fokus på den 
gamle men stadig populære løbetradition – stafetløbet. 

Der arrangeres et landsdækkende løb, der afsluttes på 
Rådhuspladsen i København.







Det centrale København 
bliver én stor festplads, når 
flere hundrede flag og faner 
med musikledsagelse først 
bevæger sig fra Rosenborg 
Slot og ind til Københavns 
Domkirke og efterfølgende 
op til byens centrale plads – 
Rådhuspladsen. 



Upload dit selfie1

2
Tilføj en kommentar

Vær en del af flaget
3

“Dannebrog får mig til at smile” 
#bygdannebrog 

Hvorfor er jeg
stolt over dannebrog?



Kommunikationsstrategien 
omfatter blandt meget andet et 
stort og alsidigt digitalt univers. 

Flagskibet bliver opbygningen 
af Dannebrog sammensat af 
hundredvis af glade og smilede 
personer, der byder ind på hvad 
flaget betyder for dem.

Del4

“Vores flag er det 
smukkeste i verden”
#dannebrog800

#bygdannebrog
#dannebrog800





Det digitale Dannebrog 
præsenteres på alle 
elektroniske platforme 
og bliver efterfølgende 
en del af et gigantisk 
netværk for personer, 
der forholder sig 
aktivt til det danske 
nationalsymbol.



Sig det med 
STICKER

Danskernes umiddelbare 
holdning til Dannebrog 
vises, diskuteres og 
kommenteres på de 
digitale platforme. 



Tilføj rammer og filtre 

til dit Facebook billede

FACEBOOK
Sig det på



Hvornår er Valdemars Day?
7/15

A. Den 15. februar

B. Den 15. juni

C. Den 15. september

D. Den 15. november

Danskeres indgroede 
konkurrence- og 
kamplyst indgår 
som et spændende 
element i Dannebrog 
800 eventen. 



Hvem har malet dette maleri?
8/15

A. C.A.Lorentzen

B. Jens Ferdinand Willusen

C. Michael Peter Ancher

D. Christoffer Wilhelm 

Hver bruger 
får 15 unikke 
spørgsmål

200 spørgsmål for 
3 aldersgrupper

Konkurrer med 
dine venner og 
find ud af, hvem 
ved mest om 
Dannebrog



FOTO 
konkurrence
• For professionelle 

fotografer

• For amatørfotografer

•  Temaer: Sport,  
hverdag, fest



Siden fotografiet blev opfundet 
i 1830erne, har Dannebrog været 
et yndet fotomotiv. 

Dannebrog 800 inviterer såvel 
amatører som professionelle til 
at deltage i en fotokonkurrence, 
hvor Dannebrog fremstår som 
et markant element i forskellige 
spektakulære situationer. 



Hvordan opfatter 
de alleryngste 
danskere flaget i 
Deres tegneunivers?

”Af fulde folk og børn skal 
man høre sandheden”.





Dannebrog  
800 år i med- og modvind Dannebrog  

800 år i med- og modvind



Dannebrog  
800 år i med- og modvind

Jubilæumsbogen 
”Dannebrog – 800 år 
i med- og modvind” 
digitaliseres til alle 
platforme og formater.



Fotoflag

Udstilling af  
børnetegninger

Quiz om Dannebrog

Fotokonkurrence

En af hjørnestenene i 
kommunikationsstrategien er 
oprettelsen af et specialsite under 
Danmarks-Samfundet. 

Sitet www.dannebrog800.dk  
beskriver i hele jubilæumsperioden 
frem til udgangen af december 
2019 alle Dannebrogsrelaterede 
aktiviteter og events i hele 
rigsfællesskabet.



Fotoflag Udstilling af børnetegninger Quiz om Dannebrog Fotokonkurrence

Flagning i anledning af 
Regentparrets guldbryllup
I anledning af Hendes Majestæt

Vor himmel skifter farve brat, men 
aldrig folkets flag, skriver Drachmann. 

FOLKETS FLAG, JA! 

Dannebrog fremkalder 
ganske enkelt smil hos 
mig. Lige til at blive 
i godt humør af. 
 - Anne fra København



Danmarks-Samfundet er stiftet i 1908 i en periode 
præget af den internationale spænding forud for 
1. verdenskrig og af nationale politiske brydninger. 
Dette fik en kreds af borgere til at danne Danmarks-
Samfundet med det hovedformål at styrke det 
nationale sammenhold på et upolitisk grundlag.

Organisationen er landsdækkende og nok mest 
kendt for den årlige landsindsamling den 
15. juni, der samtidig blev kaldt Valdemarsdag, 
ligesom det lille flag, der solgtes, fik betegnelsen 
Valdemarsflaget.
De indkomne midler bliver fortrinsvis brugt til 
anskaffelse af flag- og fanemateriel, som skænkes 
til organisationer, primært de to store grupper 
af ungdomskorps samt idrætsforeningerne – og 
desuden til en noget mindre gruppe bestående 
af bl.a. pensionistforeninger, soldaterforeninger, 

folkedansere, skoler og børnehaver, danske 
foreninger i udlandet og mange andre spredt i 
befolkningen i bred forstand. Disse gruppers virke er 
stadig præget af, at de viser flaget herhjemme og i 
udlandet til gavn for Danmark.

Gennem de første snart 100 år er der indsamlet 
ca. 22 mio. kr., som er brugt til anskaffelse af godt 
36.000 faner og et tilsvarende antal flag.
Danmarks-Samfundets styrke ligger dels i den 
baggrund, der altid vil være til stede, når der virkes 
for landets samlende symbol, dels i at arbejdet 
udføres uden en betalende medlemskreds. 
Opgaverne løses af en frivilligt arbejdende kreds af 
unge og ældre, der slutter op om flagsalget, som er 
den nødvendige økonomiske baggrund for vort virke.
Desuden varetager Danmarks-Samfundet flagets 
interesser bl.a. ved udgivelsen af publikationer m.v.

Om Danmarks-Samfundet:
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