
nyhedsbrev
Årgang 6, nummer 4

Formandens klumme.
Erik Fage-Pedersen, Landsformand.

Kære medlemmer

I de sidste to numre af Nyhedsbrevet 
har jeg fortalt lidt om, hvilke planer vi 
har for at fejre Dannebrogs 800 års 
jubilæum både på selve Valdemarsdag 
den 15. juni og spredt ud over hele året 
2019. 

Vi har været meget bevidste om, at 
hvis vi skulle gennemføre det hele, ville 
det kræve langt flere økonomiske mid-
ler, end Danmarks-Samfundet selv ville 
kunne stille til rådighed. Vi har derfor 
ansøgt en lang række fonde om støt-
te til forskellige projekter. Vi er meget 
taknemmelige for en flot håndsrækning 
på 375.000 kr. fra A. P. Møller og Hu-
stru Chastine McKinney Møllers Fond til 
almene formål. 
Men fra de fleste andre fonde har vi 
modtaget afslag og mangler kun svar fra 
to fonde. Stor var derfor vor glæde over 
at modtage besked om, at fejringen af 
Dannebrogs 800 års jubilæum kom med 
på finans-
loven med 
3 millioner. 
Vort bud-
get, hvis vi 
skal gen-
nemføre 
samtlige 
planlagte 
projekter, 
er på ca. 
3,5 millio-
ner. 

Vi påskøn-
ner den 
store støt-
te, som 
mange har 
ydet for at 
vor ansøg-
ning gik 
igennem. 
Vi er nu i 
stand til 
at gen-
nemføre 
de projek-
ter, vi har 
planlagt, 
så der skal 
trækkes i 
arbejds-
tøjet for 
at nå at få 
det hele til 
at falde på 
plads med 
den korte 
tid, der er 
tilbage.
 
Et af vore 
første pro-

jekter er dog allerede faldet på plads, 
idet vi har valgt den plakat, der skal 
være med til at binde vore mange pro-
jekter sammen i hele 2019. Følgende er 
et uddrag af begrundelsen for 1. præmi-
en på 7500 kr.:

”Man kommer umiddelbart til at smile, 
når man ser plakaten, og føler sig godt 
tilpas. Grafisk er den enkelt og klart for-
muleret, så man ikke et øjeblik er i tvivl 
om budskabet: Dannebrog tilhører os 
alle uanset køn, alder, etnicitet, politisk 
eller religiøs overbevisning. Det er sam-
tidig er en mild og humoristisk plakat, 
der sender et glad budskab på en jubi-
læumsdag, som netop er en festdag. I 
dag er vi en broget flok, men vi kan alle 
i samhørighed samles med et smil under 
Dannebrog.”

Til sidst vil jeg takke alle vore  
trofaste medlemmer for Jeres  
støtte og ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår, hvor Landsledelsen glæder 
sig til at fejre vort nationale symbols 
800 års jubilæum, en helt enestående 
begivenhed, som ingen andre lande kan 
matche. 

FAKTA
Pr. 3. december 2018 er 
der 2.066 medlemmer. 

Husk at melde flytning 
til Landskontoret! 
Får du ny e-mailadresse, 
telefonnummer mv. vil vi  
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 

Husk, at de danske flagtider bruger soltider
Hejs aldrig flaget før kl.08:00 og hal det ned se-
nest ved solnedgang.
På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, skal 
flaget først hejses ved solopgang.
Flaget må aldrig være hejst efter solnedgang.
Flaget må godt nedhales før solnedgang, hvis det 
er mest praktisk.
 
Solens opgangstider og solens nedgangstider er 
vigtige at kende. Solen går normalt 25 minutter 
senere ned i Esbjerg end i Åkirkeby på Bornholm.
 
Netsiden ”Almanak” www.torbenhermansen.dk/
almanak/almanak.php rummer mulighed for at 
få præcise op- og nedgangstider for solen på et 
vilkårligt sted i Danmark.
 
Rigsbanneret fra 1919
I 1918 havde Danmarks-Samfundets Overstyrel-
se arbejdet med tanken om at indsamle penge til 
produktion af et rigsbanner som skulle overræk-
kes kongen den 15. juni 1919 i anledning af 700 
års dagen for Dannebrog.
 
I medlemsbrev nr. 10 fra 1918 skrev Dan-
marks-Samfundet:
 
I Anledning af, at Valdemarsdagen 1919 er 700 
Aarsdagen for Dannebrogs Tilblivelse, foranstalter 
Danmarkssamfundet Dagen højtideligholdt på en 
værdig og stilfuld Maade, der giver Udtryk for det 
danske Folks Kærlighed til og Hengivenhed for 
flaget og er overensstemmelse med dettes store 
Betydning som Samlingsmærke for det danske 
Folk gennem de svundne Aarhundreder.
 
Danmarkssamfundet vil på denne minderige Dag 
skænke H.M. Kongen et Rigsbanner, der i Lighed 
med Kongeflaget udføres med Rigsvaabnet bro-
deret paa et Splitflag.
 
Bannerets Topstykke bærer Kongens Navnetræk 
og i de 2 Sidefløje anbringes Aarstallene 1219 og 
1919.
 
Til dette Rigsbanner udføres en Fanefod af Bron-
ze, der bærer samtlige Landets Herreds- og By-
vaaben.
 
I Forventning om Opnaaelse af Hans Majestæts 
Kongens allerhøjeste Tilladelse til Tankens Gen-
nemførelse har man planlagt, at Rigsbanneret 
overrækkes Majestæten ved en Højtidelighed, 
hvorunder en af til Dagens Anledning forfattet 
Kantate fremføres.
Kantaten skrives af Forfatteren, Fuldmægtig i 
Marineministeriet Axel Juul og Musikken kompo-
neres af Premierløjtnant, Kammerjunker Harding 
Sanne.
 

Til Minde om Dagen opretter Danmarkssamfundet 
et Legatfond, der benævnes: Valdemarsdagens 
Mindefond af 1919. Indstiftet af Danmarkssam-

fundet gennem Bidrag af danske Mænd og Kvin-
der.
 
Midlerne til Rigsbanneret med Fanefod og til 
Mindefondet haaber Overstyrelsen at faa samlet 
ved Salget af det kendte lille Dannebrogsflag på 
Valdemarsdagen og ved Salget af Dannebrogs-
platten, … , samt endelig ved Bidrag fra danske 
Mænd og Kvinder fra hele Landet, saaledes at 
saavel Rigsbanneret som Mindefondet kan frem-
træde som en virkelig Folkegave.
 
Rigsbanneret er i dag opstillet ved hovedtrappen 
til de Kongelige Repræsentationslokaler på Chri-
stiansborg Slot.
 
Herunder ses det mærke som blev solgt i forbin-
delse med indsamlingen.
 

Dannebrogs udseende
Dannebrog er et flag med et hvidt kors på høj-
rød bund. Dansk Standard har bestemt, at den 
officielle røde farve på Dannebrog hedder dan-
nebrogsrød og at den røde farve på orlogsflaget 
hedder orlogsrød. Det tekniske navn på farven 
dannebrogsrød er pantone 186C. Det tekniske 
navn på farven orlogsrød er pantone 194C. Den 
hvide farve i korset har ikke en bestemt værdi i 
pantonefarvesystemet.
 
Der findes fem forskellige udgaver af Dannebrog. 
Dannebrog som splitflag. Det firkantede Danne-
brog som stutflag. Dannebrog som orlogsflag. 
Dannebrog som standerflag og Dannebrog som 
vimpelflag. Dannebrog som stutflag, splitflag og 
orlogsflag er de officielle flag for Danmark.
 
Dannebrog som stutflag eller som splitflag må 
ikke forsynes med tekst, logo, mærker eller lig-
nende. De angivne mål for flagets størrelse må 
ikke i reklamer eller andre afbildninger af Danne-
brog fraviges. Der må ikke skrives på flaget.
 
Reglerne for stutflagets udseende stammer fra en 
stadig gældende bestemmelse af 11. juli 1748 om 
handelsskibenes flag. Bestemmelsen fastslår, at 
flaget skal være ’rødt med hvidt kors uden split’. 
Stutflaget er Danmarks nationalflag.
 
Et reklameflag, logoflag, firmaflag eller fantasiflag 
må ikke krænke Dannebrog.
 


