
Kære medlem 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.  

Tusinde tak for jeres store indsats og støtte i 2021.   

Lad Dannebrog også i det kommende år vaje over det ganske land til glæde for os alle. 
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Landsformanden ønsker glædelig jul 
Bjarne Erbo Grønfeldt, landsformand

T i d s s k r i f t  f o r  D a n m a r k s - S a m f u n d e t

      Bjarne E. Grønfeldt 
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Mobilepay
Alle beløb tæller 
- både store og små.

 
19229 

Bank overførsel
Du kan foretage en 
bankoverførsel via 
 
Reg.: 2277 
 
Konto: 6449520104

arv & Donation
Ønsker du, at en del 
af din arv skal gå til at 
støtte Danmarks-Sam-
fundet, skal du oprette 
et testatmente.  
 
Du kan også vælge at 
donere et beløb til  
Danmarks-Samfundet.  
 
Beløb til Danmarks 
Samfundet er desværre 
ikke godkendt som 
fradragsberettigede. 
Læs mere på hjemme-
siden.

50 års regeringsjubilæum 
Landskontoret

V
ær med til at fejre Hendes 
Majestæt Dronningens 
Regeringsjubilæum, lørdag den 

15. januar 2022. I den forbindelse  
ønsker Danmarks-Samfundet at 
opstille en faneborg sammen med en 
række andre foreninger og organisa-
tioner. 
 
Alle er velkomne til at deltage i fane-
borgen med deres dannebrogsfaner så 
H.M. Dronningens karettur igennem 
København bliver så festlig som mulig. 
 
Danmarks-Samfundet beder jer derfor 
om, såfremt I ønsker at være med, at 
stille med jeres dannebrogsfane, en 
fanebærer og en fanevagt. 
 
Den Kongelige Eskorte kører fra  
Amalienborg den 15. januar 2022  

ca. kl. 12.30. Derfra køres ad en rute 
således, at Kongens Nytorv passeres 
ca. kl. 12.40.   
Faneborgen opstilles på Kongens 
Nytorv modsat Det Kongelige Teater 
fra kl. 11.30 og det er det tidspunkt 
der er jeres mødetid.   
 
Tilmelding til deltagelse skal ske til 
Danmarks-Samfundets repræsentant 
Søren Cruys-Bagger på e-mail  
scb@kp.dk senest 28. december 2021. 
Eventuelle spørgsmål kan ligeledes 
rettes til førnævnte. 
 
Vi håber på et stort fremmøde af faner 
til denne fejring. 
 
Danmarks-Samfundet kan desværre 
ikke give støtte til transportudgifter 
o.a.

Medlemsstatus
Danmarks-Samfundet 
har medlemsfremgang 
og har pt.  
2.340 medlemmer inkl. 
medlemmerne i  
lokalforeningen i  
Sydslesvig.
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Flagspot 
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger 

Flagstangen på Margrethehøjen 
Danmarks højeste flagstang skal renoveres for 
1,5 millioner kroner. Flagstangens fundament 
slår revner.  Flagstangen var i sin tid en gave fra 
Brøndby Kommune, Danmarks Idræts Forbund 
og Danmarks Olympiske Komité til Dronning 
Margrethe, da hun fyldte 50 år i 1990.  Flagstan-
gen på Margrethehøjen hviler på et fundament af 
4 x 12 meter lange jernbetonpæle, der går lodret 
ned i jorden. Flagstangens bund er gravet fire 
meter ned under jordoverfladen. 
Revnedannelserne skyldes de meget store vind-
belastninger som den 50 meter høj flagstang 
med Danmarks største dannebrogsflag 
skaber. 
Flagning med Dannebrog er indstillet 
indtil et nyt fundament er etableret og 
den nye flagstang er rejst. Det for-
ventes at være afsluttet i begyndelsen 
af 2022. 
 
Bekendtgørelse om benyttelse af yacht-
flag  
Statsministeriet skrev den 11. oktober 1957: Eft-
er at indregistreringen af lystfartøjer er ophørt, 
vil det ikke som hidtil være nødvendigt at indgive 
andragende om tilladelse til førelse af det ved kgl. 
resolution af 15. august 1865 approberede flag 
for danske lystyachter. Dette flag, der består af 
det danske orlogsflag med bogstaverne Y. F. i gult i 
den øverste firkant nærmest stangen, kan hereft-
er føres på sådanne, herboende danske tilhøren-
de, dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende 
er bestemt til lystfart. 
Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, 
hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, 
passagerfart eller nogen anden art af erhvervs-
foretagende. 
 
Flagningspligt 
Justitsministeriet skriver omkring de officielle 
flagdage:  ”Officielle flagdage er dage, som har en 
særlig national betydning. Statslige myndigheder har 
på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra 
deres bygninger, mens private personer, virksomheder 
og organisationer mv. ikke har pligt til at flage på de 
officielle flagdage. “ 
Udover de officielle flagdage kan Justitsminister-
iet bestemme, at statslige myndigheder skal flage 
i anledning af særlige begivenheder, som f.eks. 
statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehu-
set.”  

Årligt udsender Justitsministeriets på vegne 
af Kongehuset og Kirkeministeriet, en oversigt 
over de officielle danske flagdage. Oversigten 
indeholder datoer for flagning og hvordan der 

skal flages i forbindelse med Danmarks officielle 
flagdage og kirkelige flagdage.  
 
Mærkning med Dannebrog 
Fødevarestyrelsen har justeret sine krav til hvor-
dan og hvornår et dansk flag må anvendes som 
mærkning på fødevarer. 
”Fødevarestyrelsen har en etableret praksis for 
vurdering af mærkning med dansk flag på føde-
varer. Praksis er beskrevet i Fødevarestyrelsens 
Vejledning om mærkning af fødevarer, kapitel. 
6.3.1., hvor der gives nogle eksempler på, hvor-

dan mærkning med dansk flag er tilladt, og 
eksempler på, hvor det ikke er tilladt. 

Der har været et enkelt eksempel, 
hvor udenlandsk honning var mærket 
med dansk flag, Det er ikke tilladt 
at mærke udenlandsk honning med 
dansk flag, og dette eksempel vil 

blive nævnt i en kommende udgave af 
mærkningsvejledningen.” 

 

Dannebrogsviden 
Nationalt videncenter om Dannebrog har udgivet 
to nye Dannebrogsviden.   

Dannebrogsviden: Hvorfor flager vi? 
Dannebrog har hele sommeren været meget syn-
lig i forbindelse med de mange sportsbegivenhed-
er og især det europæiske fodboldmesterskab.  
Dannebrogsviden handler om hvorfor vi flager.  

Dannebrogsviden: Indvielse af dannebrogs-
fanen. 
Når en forening har anskaffet sig en dannebrogs-
fane, skal den indvies. Dannebrogsviden handler 
denne gang indvielse af en dannebrogsfane. 
Du finder de to vidensark på Danmarks-Samfun-
dets hjemmeside under menupunktet  
Viden om Dannebrog. 

Fakta
Nationalt videncenter om Dannebrog kan  
kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.  
Er der spørgsmål om anvendelse af Dannebrog 
eller om flagning send dit spørgsmål til vores  
flagkonsulent på e-mail: 
ds@danmarks-samfundet.dk

Mærkning med  
Dannebrog
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Kom Dannebrog på juletræet  
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger. Foto: DS.

D
et københavnske borger-
skab fik juletræ i begyn-
delsen af 1800tallet, og 

Dannebrogsflag kom på ju-
letræet i midten af 1800-årene. 
Efter udenlandsk forbillede, 
primært tysk, skulle juletræet 
nemlig pyntes. Der var store 
diskussioner, om man kunne 
tillade sig at anvende nation-
alflaget som pynt - og så på et 
juletræ.  For kongen havde jo 
forbudt borgerne at flage med 
Dannebrog. Ved enevældens 
afskaffelse i 1849 blev Danne-
brog som stutflag folkets flag 
og nu var der frit løb for at vise 
de danske farver, men mange 
havde allerede anvendt Danne-
brog på træet. Det københavn-
ske borgerskabs jul blev med 

tiden landsdækkende og var 
rollemodel for den danske jul i 
by og på land i 1800-tallet.
 
Nogle fandt på at sætte flagene 
sammen til lange flagranker. 
Så var det nemmere at pynte 
juletræet med Dannebrog hele 
vejen rundt. I et varekatalog 
fra begyndelsen af 1900-tal-
let, kunne man købe 10-øres 
flagguirlander på 2½ alen, 
bestående af 20 “små danske 
splitflag”.
 
Første gang Dannebrog blev 
brugt som en ægte del af pynt-
en på juletræet var efter de 
slesvigske krige i 1848. Mange 
familier anvendte også røde og 
hvide lys på træet for at synlig-

gøre deres nationale tilhørsfor-
hold. Efter krigen i 1864 kom 
Sønderjylland ufrivilligt under 
den tyske stats styre og danske 
symboler som Dannebrog blev 
forbudt i det offentlige rum, 
fordi man ikke måtte flage med 
en ’fremmed’ nations flag i Tysk-
land. Dette forbud var i kraft fra 
1864 til 1920.
 
Men den danske befolkning i 
det tidligere Sønderjylland viste 
deres tilhørsforhold på andre 
måder. Man kunne tørre rødt 
og hvidt tøj sammen på buske, 
der vendte ud mod vejen. Man 
kunne iklæde sig i røde og hvide 
farver. Man kunne bruge de ti 
julepynten ! Særligt efter 1864 
blev det populært at pynte ju-
letræet med militære symboler 
såsom Dannebrogsflag, trom-
mer og trompeter.
 
Også i Danmark havde man 
efter nederlaget i 1864 i endnu 
højere grad brug for at vise sit 
nationale sindelag.
Denne nationale stemning var 
også en del af den danske jul, 
hvilket kan ses på det ældst 
bevarede danske kræmmerhus 
fra 1866. Her er motivet ikke 
nisser, engle eller andre julemo-
tiver, men “Den Tapre Landsol-
dat” med bøgekvisten.
 
H. C. Andersen fejrede i 1848 
det meste af julen på her-
regården Bregentved ved 
Haslev på Sjælland. Han note-
rede i sin dagbog ud for den 24. 
december, at der på slottet var 
hele to juletræer, som var pynt-
ede med Dannebrog i toppen.
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Kalender og E-Valdemarsflag 2022 
Forretningsfører Gunnar Bak Cedermann og nyhedsbrevredaktør Daniel Klestrup Bjærge

I 
lighed med tidligere år har Dan-
marks-Samfundet lavet en 
kalender for 2022 med alle 

årets flagdage og mærkedage. 
  
Kalenderen kan rekvireres via lands-
kontoret og kan ligeledes downloa-
des via hjemmesiden. Kalenderen har 
fået en opdatering i forbindelse med 
dens layout og er stadig i formatet A5.  
Den nye kalender indeholder, lige-

Da sangen Højt for træets grønne 
top blev udgivet i 1848 var 
nodebladets forside illustreret 
med et juletræ pyntet med 
trommer og Dannebrog.  
 
Peter Faber, som skrev sangen, 
fortæller i 5. vers om Danne-
brogsfanen og om Henrik som 
en del af den kamplystne ung-
dom. Faber slår fast, at flaget er 
noget ganske særligt.  
Han skrev således den kend-
te sanglinje “Vid, det er en ære, 
Dannebrog at bære”.  
 
I sangen illustreres det, hvor-
dan borgerskabet tog flaget til 
sig som en del af selve julehø-
jtiden. Det er også interessant, 

at sangen mangler det ellers tra-
ditionsbundne kristne julebud-
skab, som var fremherskende 
i mange andre sange på det 
tidspunkt. Denne udeladelse får 
igen Dannebrog og det natio-
nale indhold i sangen til at frem-
stå endnu stærkere.
 
Det er ikke kun i Danmark. at 
man har sat sit nationale flag på 
juletræet, det gør man også i de 
andre nordiske lande.  
 
Så hæng meget gerne de små 
dannebrogsflag på årets juletræ.  
Enten som papirflag eller st-
offlag. Det er en ægte dansk 
juletradition.

Tilladelse til 
landsindsamling 
2022
Indsamlingsnævnet har den 
15. december 2021 givet  
Danmarks-Samfundet tilla-
delse til landsindsamling i 
perioden fra 1. januar 2022  
til 31. december 2022.  

Det er således 110. gang vi 
får tilladelse til indsamling. 
 
Indsamlingen foregår i  
overensstemmelse med god 
indsamlingsskik.

20222022
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 Juli
F 1 Slaget i Køge Bugt 1677

L 2
S 3
M 4 27
T 5
O 6 Slaget ved Fredericia 1849

T 7
F 8 Slaget ved Dynekilen 1716

L 9
S 10
M 11 28
T 12
O 13
T 14
F 15
L 16
S 17
M 18 29
T 19
O 20
T 21
F 22 H.H. Prins Felix

L 23
S 24
M 25 Slaget ved Isted 1850 30
T 26
O 27
T 28
F 29 Færøernes nationaldag

L 30
S 31

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

August
M 1 31
T 2
O 3
T 4
F 5
L 6
S 7
M 8 32
T 9
O 10
T 11
F 12
L 13
S 14
M 15 33
T 16
O 17
T 18
F 19
L 20
S 21
M 22 34
T 23
O 24
T 25
F 26
L 27
S 28 H.H. Prins Nikolai

M 29 35
T 30 H.M. Dronning Anne-Marie

O 31
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

September
T 1
F 2
L 3
S 4
M 5 Danmarks udsendte

T 6 36
O 7
T 8
F 9
L 10
S 11
M 12 37
T 13
O 14
T 15
F 16
L 17
S 18
M 19 38
T 20
O 21
T 22
F 23 Efterårsjævndøgn

L 24
S 25
M 26 39
T 27
O 28
T 29
F 30

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Oktober
L 1
S 2
M 3 40
T 4 Stormen på Frederiksstad 1850

O 5
T 6
F 7
L 8
S 9
M 10 41
T 11
O 12
T 13
F 14
L 15 H.K.H. Prins Christian

S 16
M 17 42
T 18
O 19
T 20
F 21
L 22
S 23
M 24 FN dag 43
T 25
O 26
T 27
F 28
L 29
S 30 Sommertid slutter

M 31 44
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

November
T 1
O 2
T 3
F 4
L 5
S 6
M 7 45
T 8
O 9
T 10 Morten Bisp

F 11
L 12
S 13
M 14 46
T 15
O 16
T 17
F 18
L 19
S 20
M 21 47
T 22
O 23
T 24
F 25
L 26
S 27 1. søndag i advent

M 28 48
T 29
O 30

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

December
T 1
F 2
L 3
S 4 2. søndag i advent

M 5 49
T 6
O 7
T 8
F 9
L 10
S 11 3. søndag i advent

M 12 50
T 13
O 14
T 15
F 16
L 17
S 18 4. søndag i advent

M 19 51
T 20
O 21 Vintersolhverv

T 22
F 23
L 24 Juleaften

S 25 Juledag

M 26 2. juledag

T 27 52
O 28
T 29
F 30
L 31 Nytårsaften

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

som 2021 kalenderen, naturligvis 
også både Grønlands og Færøernes 
nationaldag og har i kalenderen fået 
de respektive nationalflag anført.  
 
Valdemarsflagene for 2022 er  
endelig klar fra det digitale trykkeri.
 
Det er nu muligt at købe de 3  forskel-
lige valdemarsflag for 2022 til brug 
i e-mails, dokumenter og lignende.  

Prisen for valdemarsflagene er 
stadig kun 30 kroner som går til at 
støtte Danmarks-Samfundet.
 
Valdemarsflagene købes i  
webshoppen på hjemmesiden: 
danmarks-samfundet .dk /shop/ 

Sidste år har vi udvidet antallet af 
digitale valdemarsflag med 3 for-
skellige tekster. 
Når man modtager kvittering for 
køb er det vigtigt at downloade de  
vedhæftede filer. 

Jeg støtter
DANMARKS-SAMFUNDET

2022

DDAANNNNEEBBRROOGG
Verdens ældste nationalflag

2022

DANMARKS-SAMFUNDET
Vi passer på Dannebrog

2022

M
Å IKKE KO

PIERES
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I 
de seneste år har adskillige 
kommuner ansøgt, fået tildelt 
og indviet en dannebrogsfane. 

 
Således har Vallensbæk kom-
mune den 16. juni og Tårnby 
den 14. december, forud for et 
kommunalbestyrelsesmøde, fået 
overrakt en dannebrogsfane. 

Danmarks-Samfundets var ved 
begge højtideligheder repræ-
senteret af næstformand 

Søren Cruys-Bagger og 
redaktør Ib Ketler. 

Efter at fanen var blevet ført 
ind i byrådssalene holdt Søren 
Cruys-Bagger en kort tale om 
Dannebrogs betydning herunder 
ved brug og med den omhu og ær-
bødighed, som vi skylder verdens 
ældste flag og danskernes sam-
lingsmærke gennem størstedelen 
af vores historie.

Herefter blev fanerne overrakt til 
henholdsvis borgmester Henrik 
Rasmussen, Vallensbæk, og borg-
mester i Tårnby 
Allan S. Hansen. 

Efter tale fra borgmestrene, der 
bl.a. takkede for fanen, overgik 
man til den egentlig faneindvielse, 
der består i, at der symbolsk slås 
søm i for HM Dronningen, for 
fædrelandet og til sidst for kom-
munen.
 
I Vallensbæk blev 1. søm slået i 
af Søren Cruys-Bagger, 2. søm af 
borgmester Henrik Rasmussen og 

Endnu to kommuner har fået tildelt en 
fane - denne gang på Sjælland  
Forretningsfører Gunnar Bak Cedermann. Foto: Tårnby og Vallensbæk Kommuner.

3. søm af 1. viceborgmester 
Søren Wiborg. 
 
I Tårnby blev 1. søm slået i af 
Søren Cruys-Bagger, 2. søm af 
borgmester Allan S. Rasmussen 
og 3 søm af  
1. viceborgmester Jan Jacobsen

Fanerne er begge steder blevet 
placeret centralt i byrådssalen, 
men kan selvfølgelig, når der ikke 
møder i byrådssalen, anvendes 
andre steder på rådhuset, f.eks. i 
bryllupssalen eller borgmester-
kontoret.  

I forbindelse med faneoverræk-
kelsen blev der tillige overrakt et 
diplom.
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Danmarks-Samfundet
P r o t e k t o r :  H a n s  K o n g e l i g e  H ø j h e d  P r i n s  J o a c h i m

Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Telefon 24 46 81 26 

E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk  
Hjemmeside: www.danmarks-samfundet.dk 

D
en 17. og 23. novem-
ber 2021, havde Dan-
marks-Samfundet 

inviteret alle medlemmer på Lol-
land-Falster og i Sønderjylland 
samt en lang række foreninger, 
der tidligere har modtaget en 
fane fra Danmarks-Samfundet, 
til møde i henholdsvis Sognets 
Hus i Maribo og på Folkehjem i 
Aabenraa.  
 
På Folkehjem akkompagnerede 
organist ved Tyrstrup Kirke, 
Karin Mølbak Jensen ved san-
gene, ligesom kirkesanger ved 
Tyrstrup Kirke, Hans Peter 
Jepsen sang for på sangene og 
underholdte herudover med et 
par solosange til de fremmødtes 

store fornøjelse.  
Grunden til møderne er, og 
var den såre simple; at Dan-
marks-Samfundet har et stort 
ønske om igen at kunne afholde 
valdemarsfester med tilhørende 
uddeling af faner på Lolland-Fal-
ster og i Sønderjylland. 

Det bør der rådes bod på – og 
vores ambition er at få genetab-
leret foreninger, der dækker 
både Lolland-Falster og Sønder-
jylland, og med udgangspunkt 
i domkirkebyerne Maribo og 
Haderslev som det naturlige 
omdrejningspunkt, idet der 
typisk indgår en kirkelig del i de 
fleste valdemarsfester. 

På grund af coronasituationen 
mødte blot 12 personer op til 
mødet i Maribo, og godt 20 i 
Aabenraa. Det vigtigste var, at 
”vi fik nedsat en komite på 6 
mand begge steder”. 
 
Begge komiteer mødes i januar 
2022, således, at vi dér, kan få 
aftalt det praktiske vedrørende 
stiftende generalforsamlinger 

Vi satser på at afholde stiften-
de generalforsamlinger ultimo 
februar 2022, således at de nye 
bestyrelser kan få den fornødne 
tid og ro til at planlægge, forbe-
rede og invitere til valdemarsfe-
ster den 15. juni 2022.

Introduktions- og foredragsaften  
i Maribo og Aabenraa 
Forretningsfører Gunnar Bak Cedermann. Foto: Ib Ketler.


