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Formandens klumme.
Erik Fage-Pedersen, Landsformand.

Kære medlemmer

I sidste nummer af Nyhedsbrevet 
fortalte jeg lidt om planlægningen 
for fejringen af selve dagen for 
Dannebrogs 800 års jubilæum den 
15. juni 2019. Men det er Lands-
ledelsens ønske, at udbrede kend-
skabet til denne historiske begi-
venhed ved at benytte hele 2019 
til at fortælle om jubilæet gennem 
forskellige aktiviteter.

Vi er i skrivende stund faktisk al-
lerede i gang med en landsdæk-
kende plakatkon-kurrence blandt 
elever på skoler med mediegra-
fiske og kreative fag. Sidste mu-
lighed for indlevering af forslag er 
1. oktober i år med udpegning og 
overrækkelse af præmier til de 3 
bedste forslag 2. november. Det vil 
give os tid til at få trykt og distri-
bueret vinderplakaten inden vi går 
ind i 2019. Det er tanken også at 
bruge vinderforslaget til en jubilæ-
umskaffekop og til en etiket på en 
jubilæums øl, som vi får fremstillet 
på Grauballe Bryghus i Silkeborg. 
Vi har allerede modtaget flere gode 
og kreative forslag til plakaten og 
ser frem til endnu flere.

Landsledelsen har bedt forfatter 
og historiker H. C. Bjerg om at ud-
arbejde et jubilæumsskrift, som vi 
forventer at kunne udsende i januar 
2019, samt en sangbog med sange 
og digte om Dannebrog sat ind i 
en tidmæssig og litterær kontekst. 
Bogen forventes at udkommer i lø-
bet af foråret. Vi planlægger også 
at udskrive 2 essay-konkurrencer 
for henholdsvis 7. til 9. klasse og 
for elever på ungdomsuddannel-
serne med emnet ”Dannebrogs 
betydning for danskerne.” Derud-
over arbejder vi med at udarbejde 
undervisningsmateriale til skolerne 
med faktaark, opgavesæt og even-
tuelt lærervejledning.

For at komme i kontakt med ung-
dommen er vi i fuld gang med at 
planlægge, hvorledes vi kan ud-
nytte de digitale medier. For der-
ved at bidrage til den spændende 
fortælling om Dannebrog, udbrede 
kendskabet til flaget og medvirke 
til at styrke den fælles identitets-
følelse i den danske befolkning. 
Et område, som vi vil lægge stor 
vægt på.

På Plakatmuseet i Den gamle By i 
Aarhus vil der fra januar til august 
være en udstilling med ”Danne-
brog i plakatkunsten”. Vi vil anbe-
fale orkestre og kor i hele landet 
om at benytte 2019 til at indlægge 
flag- og nationalsange i deres re-
pertoire. Vi er også i gang med at 
aftale med mindretallet i Sydsles-
vig, hvordan vi kan fejre jubilæet 
syd for grænsen, ligesom vi har 
opfordret Udenrigsministeriet til 
at foreslå de danske ambassader i 
udlandet til at benytte jubilæet til 
at udbrede Dannebrog 800 årige 
historie.

Vort største problem for øjeblikket 
er økonomien, som hvis alle akti-
viteter og arrangementer både på 
selve jubilæumsdagen og for hele 
2019 skal gennemføres vil beløbe 
sig til tæt på 3 millioner kroner. Vi 
er i fuld gang med at ansøge om 
hjælp fra en lang række fonde, 
men der er lang vej igen, og det 
er ikke umuligt, at vi må reduce-
re vore ambitioner, men de vil de 
næste par måneder vise. Lands-
ledelsen ser dog under alle om-
stændigheder frem til et spænden-
de år med masser af aktivitet og  
arrangementer. 

FAKTA

Pr. 6. september 2018 er 
der 2.065 medlemmer. 

OBS! 
Danmarks-Samfundets 
”gamle” 8 cifrede  
MobilePaynummer er 
nedlagt pr. 31. aug. og kan 
IKKE længere anvendes!
Brug i stedet lokalforenin-
gens 5 cifrede nummer. 

Til lokalbestyrelserne: 
Har I jeres foreningskon-
to i Nordea vil I fremad-
rettet blive opkrævet et 
gebyr på 300 kr.  
Landskontoret har  
åbnet et antal konti, som 
lokalforeningen kan få 
adgang til, hvis lokal-
bestyrelsen ønsker at 
slippe for gebyret.  
Gebyrudgiften  
afholdes så af landskon-
toret og ikke af  
lokalforeningen.  
Kontakt Gunnar for nær-
mere information. 

Husk at melde flytning 
til Landskontoret! 
Får du ny e-mailadresse, 
telefonnummer mv. vil 
vi også rigtig gerne vide 
det. 

Nationalt videncenter om 
Dannebrog kan kontaktes 
gennem Danmarks-Sam-
fundet. Er der spørgsmål 
om anvendelse af Danne-
brog eller om flagning send 
dit spørgsmål til  
ds@danmarks-samfundet.
dk 



Danmarks-Samfundet - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 
Tlf: 43 26 20 96 - ds@danmarks-samfundet.dk

www.danmarkssamfundet.dk 

Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger 

Der kom et flag
I maj 2012 blev skulpturen ”Tuli Lipp” indviet i Danske 
Konges Have i Tallinn ved siden af mindestenen ”Mindes-
mærke for den gamle konge” udformet med et våben-
skjold i rødt og hvidt.
 
Den kendte mindesten er et smedejernsarbejde der blev 
rejst af Dansk Estisk Selskab i 1994. 
 
Den nye metalskulptur er lavet af designkunstnerne Mari 
Rass og Liina Stratskas. ”Tuli Lipp”, betyder ”der kom et 
flag” og den skal symbolisere legenden om det røde flag 
med et hvidt kors, der faldt ned fra himlen den 15. juni 
1219 i Tallinn. Dannebrog opmuntrede de danske tropper 
til at vinde over esterne i slaget ved Lyndanisse.
 
Skulpturen er designet med en række adskilte farvelagte 
flag på en kuperet metalskinne. De enkelte flag skal illu-
strere den kunstneriske sammenhæng mellem Dannebrog 
og de skandinaviske korsflag.
 
Ved åbningsceremonien sagde den danske ambassadør 
Uffe Balslev:
”Den Danske Konges Have er af historiske og sentimen-
tale grunde meget dyrebar for os danskere. Historien om 
slaget ved Lyndanisse, som vi mener fandt sted netop på 
dette sted den 15. juni 1219 er kendt af alle danskere og 
læres stadig i skolen som en central legende i vores nati-
onale romantiske historieskrivning”.
 
Billedresultat for Skulpturen Tuli Lipp

 Foto: Udenrigsministeriets        
  hjemmeside. 

  
Link:
http://estland.um.dk/da/om-os/ny-
heder/newsdisplaypage/?newsid=fc-
4ce263-17eb-48c7-8f33-6d216e-
0ea26f 

  
 
 

 
Flagstangen på Antvorskov Kloster ved Slagelse
I 1969 rejste man den dengang højeste flagstang i Dan-
mark. Den var 30 meter. Flagstangen fik sin plads for 
enden af Slotsalleen i Slagelse tæt ved ruinerne af Ant-
vorskov Kloster. Flagstangen kan ses fra motorvejen, når 
Dannebrog er hejst.
 
Flaget, som blev sænket af Danmarks-Samfundet, er på 
48 m2. Den tilhørende Dannebrogsvimpel er 15 meter 
lang.
 
Flagstangen blev finansieret og rejst af Slagelse Kultur-
kreds i anledningen af Dannebrogs 750 års jubilæum og til 
minde om historien om Dannebrog.
 
Antvorskov Kloster blev grundlagt i 1164 med kongelig til-
ladelse fra Kong Valdemar den Store. Det blev til Johanni-
terordenens nordiske hovedsæde. Johanniterne var på det 
tidspunkt en militær munkeorden. Den var tæt knyttet til 
korstogsbevægelsen. Deres erklærede formål er stadig, at 
hjælpe syge mennesker ud fra et kristent grundlag.
 
En del af indtægten fra klostergodset gik til pleje af syge. 
Resten gik til at bekoste de mange felttog. Munke fra Ant-
vorskov var helt sikkert involveret i Kong Valdemar 2. (søn 
af Valdemar den Store) korstog mod hedningene i Estland.
 
Det var under dette felttog, at Dannebrog angiveligt kom 
til syne under et slag i Tallinn i 1219.

 
Johanniterordenens flag er et hvidt kors på en rød bag-
grund. Forklaringen på legenden kunne derfor være, at 
det var johanniternes flag, der ”faldt ned fra himlen”.
 
En anden legende, omkring Dannebrogs oprindelse, går 
ud på, at en munk fra Antvorskov Kloster ledsagede kon-
gen. Denne munk medbragte det symbol, der på ”forun-
derlig vis” bidrog til at vende krigslykken.
 
Og på den måde kan Dannebrog (danernes klæde) faktisk 
være bragt med til Estland af munke fra Antvorskov. Men 
vi ved det ikke.
 
Der er tale om robuste vandrelegender, som har været op-
lagt at fortælle om, i forbindelse med de korstog, der fandt 
sted i 1100-1200-tallet. Korsflag og korsbannere blev an-
vendt meget i denne periode.
 
Det der var tilbage af Antvorskov Kloster fik man fredet 
den 13. december 1892. I 2008 blev der under en række 
udgravninger fundet knoglerester fra mindst 20 voksne 
personer. Knoglerne formodes at stamme fra begravelser 
på klosterets kirkegård.
 
Dannebrogsviden
Videncentret har lavet to nye Dannebrogsviden.
 
Danskernes forhold til Dannebrog
En stor dansk undersøgelse – fra juni 2018 – viser at dan-
skerne ikke anvender Dannebrog så meget, som vi gjorde 
tidligere.
 
Dannebrog betragtes i mindre grad end tidligere som et 
positivt symbol. Undersøgelsen er blevet sammenlignet 
med en tilsvarende dansk undersøgelse af Grænsefor-
eningen foretaget i 2012.
 
Undersøgelsen bygger på 3656 besvarelser fra personer 
på 15 år og derover. Svarene er indsamlet mellem 20. april 
og 4. maj 2018. Undersøgelsen er offentliggjort i juni 2018 
af Grænseforeningen.
 
Af undersøgelsen fremgår det, at vi danskere generelt er 
knapt så ivrige efter at bruge Dannebrog som vi var tid-
ligere.
 
Hvis du vil vide mere, kan du læse denne Dannebrogsviden 
på Danmarks-Samfundets hjemmeside.
 
Valdemarsdag og valdemarsflaget
Hvorfor har Dannebrog sin helt egen særlige dag kaldet 
Valdemarsdag? Dannebrogsviden handler denne gang om 
den officielle flagdag den 15. juni og salg af valdemarsfla-
get.
 
Danmarks-Samfundet blev stiftet i 1908. Initiativtagerne 
var en række personer fra borgerskabet, direktører, sko-
lefolk og jurister. De ønskede at gøre organisationen til et 
samlingssted for nationalt og kulturelt arbejde.
 
Da det viste sig umuligt at fastholde dette mål, samlede 
organisationen sine kræfter om at gøre Dannebrog til et 
mere synligt nationalt symbol.
 
Danmarks-Samfundets medlemsblad nr. 6 juni 1913 var 
der følgende forsideannonce:
Danmarks-Samfundet har ved Kongelig Resolution faaet 
Eneret til paa Valdemarsdagen at lade forhandle smaa 
Dannebrogsflag, der kan bæres paa Brystet eller i Hat-
ten. Disse Flag ville blive solgt for 10 Øre Stykket overalt i  
Landet Søndagen den 15. Juni. Køb det smuk-
ke lille Silke-Flag og bær det på Valdemarsdagen!  
Vær med i Arbejdet for den nationale Sag.
 
Hvis du vil vide mere, kan du læse denne Dannebrogsviden 
på Danmarks-Samfundets hjemmeside.


