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Formandens klumme.
Erik Fage-Pedersen, Landsformand.

Kære medlemmer

2017 synger på sidste vers, og vi 
er alle ved at gøre klar til julen, 
men det er også tid til at se på, 
hvad vi nåede i år. Vi havde et godt 
og inspirerende repræsentant-
skabsmøde i Koldings Uddannelse-
scenter den 4. marts. Vi har været 
repræsenteret ved mange kranse-
nedlæggelser og andre begivenhe-
der rundt om i landet, hvor mange 
lokalforeninger gør et stort arbejde 
for at være til stede med faner.  
 
Vor tilstedeværelse i Sydslesvig er 
også en af de store opgaver, som 
kræver støtte og hjælp fra lokalfor-
eninger, så vi kan være repræsen-
teret på de store åbne Årsmøder 
med vore telte i Flensborg, Slesvig, 
Egernførde og Husum. Det skal da 
også nævnes igen, at vi er meget 
stolte over, at det lykkedes at få en 
dannebrogsfane stillet op i Folke-
tinget. Der har været afholdt en 
række fanebærerkurser, så vi på 
den måde kan sikre, at fanebærer-
ne kan optræde korrekt og værdigt 
med fanen i forskellige situationer.
 
Videncenter om Dannebrog, har 
fortsat arbejdet med at tydeliggø-
re viden om brugen af Dannebrog 
og finde historien bag mange af de 
uskrevne regler for flagets anven-
delse, samt besvare en lang ræk-
ke spørgsmål fra myndigheder og 
privatpersoner.

Landskontoret har brugt megen 
tid på Rigsarkivet og Det konge-
lige Bibliotek for at grave Dan-
marks-Samfundets historie frem, 
idet vort eget arkiv brændte sidst i 
tyverne, så vor viden om de første 
mange år var meget sparsom. De 
mange data er nu grovsorteret, og 

skal bruges som baggrundsviden til 
et jubilæumshæfte i 2019 og sene-
re til en bog om 
Danmarks-Samfundets historie.

Det vi nok har brugt flest perso-
nelmæssige ressourcer på, er vort 
forberedende arbejde med 
fejringen af Dannebrogs 800 års 
jubilæum i 2019, men det vil vi 
komme tilbage til i næste nummer 
af Nyhedsbrevet, når vi har et lidt 
bedre overblik over, hvad og hvor 
meget vi kan klare både økonomisk 
og personelmæssigt.

Alt i alt har det været et godt og 
travlt år, hvor vi har haft den glæ-
de, at medlemstallet er steget, 
men må desværre også erkende, 
at salget af de små Valdemarsflag 
igen i år er faldet med ca. 10.000 
kr.

Til sidst et lille hjertesuk; hvis man 
flytter, anskaffer forbindelse til in-
ternettet eller får ny 
e-mailadresse, vil det hjælpe vort 
Landskontor meget, hvis man giver 
disse oplysningen videre, så vi ikke 
risikerer at miste forbindelsen, det 
kan være meget vanskeligt at finde 
jer igen. 

Landsledelsen ønsker alle med-
lemmer en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringende 2018. 
Samtidigt vil vi gerne benytte 
lejligheden til at takke for trofast 
støtte i 2017 og håber, at I også 
i det kommende år vil fortsætte 
med at støtte op om vort arbejde 
for vort nationale symbol, Danne-
brog.

FAKTA
 
1.883 medlemmer  
pr. 5. december 2017. 

Husk at melde flytning 
til Landskontoret! 
Får du ny e-mailadresse, 
telefonnummer mv. vil 
vi også rigtig gerne vide 
det.  
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Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger
 
Det historiske hjørne.
Et samarbejde gennem 100 år mellem to 
flagorganisationer
Den 6. juni 2019 er det 100 år siden, at Dan-
marks-Samfundet blev inviteret til deltagelse i 
Svenska Flaggans Dag.
 

I DS 50-års jubilæumsskrift fra1958 
stod deri:
”I 1919 besøgte repræsentanter for 
overstyrelsen Stockholm efter ind-
bydelse fra ”Svenska Flaggans Dag”. 
Hvilket var indledningen til et langt 
og yderst broderligt samvær gen-
nem årene, hvor repræsentanter for 
de to flagorganisationer har været 
hyppige gæster hos hverandre, både 
ved fester i København, Stockholm 
og Malmø.
Vi vil ved dette jubilæum bringe 
vores svenske brødre en varm tak 
for deres trofasthed gennem åre-
ne, ikke mindst i besættelsesårene, 
hvor vi ofte havde hjælp af svenske 
kunstnere og taler ved vores mø-
der.”
 

”I 1952 arrangerede overstyrelsen 
en større fest i København, Fre-
deriksberg Have, med besøg fra 
”Svenska Flaggans Dag” i Stock-
holm. Foranlediget heraf fik man i 
Aalborg den idé at indbyde ”Svenska 
Flaggans Dag” komité i Gøteborg. 
I forbindelse med kommunen, for-
eningen ”Norden” og turistforenin-
gen indbød man repræsentanter for 
de forskellige foreninger i Gøteborg 
til med deres faner at fejre vor flag-
dag sammen med os.”
 

Den 6. juni 1978 blev der afholdt Svenska 
flaggans dag på Hästhagens idrottsplats i 
Malmø. Temaet for dagen var Svenska Flag-
gan bör vaja över alla svenska hem. Flaggans 
dag i Malmø var økonomisk sponseret af 43 
firmaer, organisationer og virksomheder i 
Malmö Län. Det trykte program kostede 1 
svensk krone.
 
Programmet for dagen var:


