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når det gælder

Af landsformand Erik Fage-Pedersen

Danmarks-Samfundets repræ-
sentantskabsmøde er netop 
afsluttet efter en åben debat i 
god stemning. Beretningen for 
2015 fremhævede fire områder. 
Først årets udfordringer med 
stor usikkerhed om det økono-
miske grundlag efter medde-
lelsen om, at vi ikke i 2015 ville 
modtage 300.000 kr. fra Kultur-
styrelsens tips- og lottomidler. 
Heldigvis endte det godt, vi fik 
alligevel pengene. Vi har også 
fået at vide, at vi ikke er omfat-
tet af de strenge bestemmelser 
i lov om indsamlinger, såfremt 
vi overholder god salgsskik. Da 
der nu også er stor sandsynlig-
hed for, at vi fortsat må benytte 
kongekronen i vort logo, endte 
året betydeligt mere positivt, 
end det begyndte.

Et andet punkt, som forman-
den lagde stor vægt på i sin 
beretning, er vort medlemstal, 
der fortsat stiger. Stigningen 
dækker i virkeligheden over en 
flot tilgang, men desværre også 
en alt for stor afgang. På repræ-
sentantskabsmødet i 2014 satte 
vi et måltal på 2000 medlemmer 
i 2017, altså om et år. Der skal 
virkelig gang i både hvervnin-
gen og fastholdelsen for at nå 
dette mål. En af de måder, vi vil 
forsøge os med, er at gøre en 

Hovedpunkterne 
i Beretning for 2015

større indsats på de elektroni-
ske medier, i det håb, at vi her 
kan ramme de lidt yngre. Vi vil 
også forsøge at få en lidt tæt-
tere kontakt til medlemmerne 
og orientere bedre om, hvad 
der sker både på landsplan og 
lokalt.

Det tredje store område i beret-
ningen var planerne for 2016, 
hvor vi er, eller snarest skal, i 
gang med et par store pro-
jekter. Som det fremgår af en 
artikel inde i Årsskriftet, er vi i 
gang med en større opdatering 
af bogen ”For Nordens Frihed”, 
som Danmarks-Samfundet 
udgav i 1919. Vi forventer, at 
den kan udgives sidst på året 
under titlen ”Nordiske frivillige 
i de slesvigske krige”. Bogen 
”Sådan bruges Dannebrog” 
er ved at være udsolgt, så 
også den skal opdateres og 
trykkes senest i foråret 2017. 
Vi er også forberedte på, at 
vor indsat på de elektroniske 
midler også vil medføre udgif-
ter. Så i alt tre projekter, der 
alle kræver økonomisk støtte i 
en størrelsesorden, Danmarks-
Samfundet ikke kan klare uden 
hjælp udefra. Vi er derfor i fuld 
gang med at ansøge fonde om 
økonomisk støtte.

Endelig er der kun tre år til 
Dannebrog kan fejre 800 års 
fødselsdag. En begivenhed, der 
naturligvis skal fejres på pas-
sede vis. Igen må vi indrømme, 
selv om vi er begyndt at lægge 
penge til side, at det langt 
overgår både vore økonomiske 
og personelmæssige ressour-
cer, såfremt vi skal sikre, at 
det bliver et landsdækkende 
arrangement, hvorfor vi håber at 
Staten vil træde til. Til at støtte 
Landsledelsen er der ved at 
blive nedsat en arbejdsgruppe. 
Men et spændende projekt, 
som vi glæder os meget til at 
tage rigtigt fat på.

 Landsformand Erik Fage-Pedersen
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Flagkonsulenten kan kontaktes 
gennem Danmarks-Samfundets 
landskontor.

Centret har som opgave blandt 
andet at fremme forståelsen af 
Dannebrogs historie, flaget som 
nationalsymbol samt at flaget 
som kulturarv har betydning for 
dansk identitet. Videncentret 
rådgiver offentlige som private 
organisationer eller institutio-
ner. Arbejde har i 2015 været 
præget af at dokumentere, 
informere og formidle viden om 
Dannebrog.

Dannebrog i samtiden
Dannebrog var oprindelig et 
magtens symbol og blev brugt 
i krig og som statsflag. Nu 
bruges det også som et natio-
nalt symbol. At flaget er blevet 
folkeligt er faktisk af nyere dato. 
Indtil 1840’erne blev det kun 
brugt som statsflag på samme 
måde, som det stadig bruges. 
Først i 1854 blev det ved lov 
tilladt den almindelige dansker 
at flage med det rektangulære 
Dannebrog, mens splitflaget er 
forbeholdt staten. I dag flager 
danskerne som aldrig før, vi 
flager når der er en festlig lejlig-
hed, fødselsdage og lignede.

Nationalt videncenter om 
Dannebrog
Af Søren Cruys-Bagger, flagkonsulent i Danmarks-Samfundet.

Dannebrogsviden
Selvom der findes rigtig mange 
steder på Danmarks-Samfun-
dets hjemmeside og på andre 
informerende hjemmesider om 
anvendelsen af Dannebrog, 
rejser der sig alligevel spørgs-
mål eller undren. Kan det nu 
være rigtigt, at man må flage på 
den måde? Især når der opstår 
tvivl om, hvad der er god flag-
ning.Ca. 50 spørgsmål er blevet 
besvaret. 

Der ligger på Danmarks-Sam-
fundets hjemmeside fire små 
orienteringer, ”dannebrogs-
viden – spørgsmål og svar 
2015”, dels 10 spørgsmål/
svar om anvendelse af Danne-
brog, dels om Dannebrog som 
stutflag, dels om splitflag med 
særligt mærke samt en 
forklaringsordbog om de begre-
ber og navne vi anvender om 
flaget.

Alle er velkommen til at 
anvende materialet fra Dan-
marks-Samfundets hjemme-
side, blot man husker, at der 
skal kildeangivelse på.

Flagknop med LED-lys
Flere flagstangsfirmaer sælger 
en hvid flagstangsknop med 
genopladelige batterier og 20 

LED pærer. Flagstangsknoppen 
lader op via solceller om dagen 
og tænder automatisk når det 
bliver mørkt. Den skulle herefter 
lyse i max. 10 timer ved at give 
et dæmpet lys på flagstangen. 
Danmarks-Samfundet anser 
ikke denne nye form for indi-
rekte belysning af en flagstang 
som korrekt måde, når der skal 
flages om natten.

I 2015 udsendte Danmarks-
Samfundet en pressemed-
delelse, hvor vi præciserede 
reglerne for flagning med 
Dannebrog om natten. Vi 
skrev, at man i adskillige blade, 
ugeaviser og forskellige fag- og 
reklameblade kunne se rekla-
mer for en flagknop med LED-
lys, ofte ledsaget af en artikel 
om at Dannebrog nu kan blive 
hængende om natten.
Den omtalte flagknop er uden 
tvivl fin til belysning af reklame-
flag, men Danmarks-Samfundet 
kan under ingen omstændig-
heder støtte, at den benyttes 
til belysning af vort nationale 
symbol. Selv om der ikke er 
lovgivet om brugen af Dan-
nebrog, har det altid været en 
fast regel, at Dannebrog hejses 
klokken 08.00; hvis solen står 
op senere, da først ved solop-
gang. Nedhalingen sker senest 
ved solnedgang.
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Der er indført en undtagelse 
fra denne regel, hvor flaget kan 
forblive oppe efter solnedgang, 
såfremt det er belyst af en 
projektør. Denne undtagelse er 
indført for at give mulighed for 
at vise flaget ved særlige lejlig-
heder, som f. eks. ved sports-
stævner om aftenen. Det har 
aldrig været tanken, at denne 
undtagelse skulle bruges for at 
undgå besværet med at huske 
at få Dannebrog ned til tiden.
Pressemeddelelsen blev omsat 
til informative artikler om, hvad 
reglerne er for korrekt flagning 
med Dannebrog om natten.

106 landes flag Grundlovsdag
Kunstneren Kenn André Stil-
ling og Albertslund kommunes 
borgmester Steen Christiansen 
fandt det spændende at benytte 
grundlovsdagen til at flage med 
106 forskellige nationers flag. 
I Albertslund kommune boede 
der på det tidspunkt 106 forskel-
lige nationaliteter. Kenn André 
Stilling pegede på, at projektet 
havde et meget dansk sigte. 
Det skulle hylde den danske 
grundlov og det danske demo-
krati. Det skulle fejre mangfol-
dighedens rigdom for og i det 
danske samfund, og dermed 
opmuntre til tolerance på tværs 
af etnisk baggrund. “Det er en 
hyldest til, at vi i Danmark har 
en grundlov, som mange andre 
lande ikke har. Vi har faktisk 
haft den i over 100 år, den er 
noget helt unik, for den kan 
rumme så mange forskellige 
kulturer.”

Der blev korrekt ansøgt 
Københavns Vestegns Politi 
om tilladelse til Grundlovsdag 
at flage med Dannebrog samt 
de andre nationers flag. Politiet 
gav afslag. Som begrundelse 
blev der henvist til et cirkulære 
fra 1989, om flagning med de 
af Danmark anerkendte flag. 
Her fremgår det, at tilladelsen 
kun kan gives, hvis der er tale 
om internationale kongresser, 
udstillinger, stævner, indvielser 
og andre „særlige lejligheder”.

Men samtidig fremgår det af 
cirkulæret, at „politiet ikke bør 
meddele tilladelse til flagning 
med fremmede staters flag 
på dage, hvor man i Danmark 
mindes særlige nationale begi-
venheder.” Grundlovsdag er en 
sådan særlig begivenhed. Det 
betød, at der ikke blev flaget 
med udenlandske flag den 5. 
juni 2015 i Albertslund kom-
mune.

Er det kunst eller er det ulov-
ligt?
Den kunstneriske frihed fik nye 
rammer i 2015. Dannebrog har 
været anvendt i forbindelse med 
forskellige kunstinstallationer. 
Kunsternes frihed til at anvende 
Dannebrog på anderledes 
måder er blevet mere synlig og 
har givet en del reaktioner. Her 
er tre eksempler, som vi har fået 
kendskab til.

Eleverne på designlinjen fra 
Erhvervsakademiet i Slagelse 
udsmykkede Dannebrog med 

tekst i forbindelse med en 
designopgave. Når man bruger 
det danske flag som grafisk 
virkemiddel - uanset om det er 
kommercielt eller ej - så kan det 
for nogle godt tolkes politise-
rende.

Der var Dannebrog som blev 
udsat for en geometrisk analyse 
og der var Dannebrog der 
indgik i en installation kaldet 
”Verden ligger under dine 
fødder”. Kunstværkerne blev 
vist på museumspladsen ved 
Vejen Kunstmuseum. Udstillin-
gen hed ”Diagnose som Dansk 
Standardpoesi”.

Endelig var der projekt 
CATCH16 på ARoS Aarhus 
Kunstmuseum. Her blev der sat 
fokus på uopdagede talenter 
blandt kunstinteresserede unge 
i alderen 14 – 23 år. Projek-
tet og udstillingen gik under 
titlen FUCK IDENTITY. Det var 
temaer som: Nationalidentitet, 
personlig identitet, udvikling af 
identitet og ikke mindst mangel 
på identitet i lyset af at skabe 
et fællesskab. Det betød blandt 
andet afbrænding af Danne-
brog. ”Jeg vil gerne provokere 
danskere ved at vise, at flaget 
ikke betyder noget. Det skaber 
identitet, men man kan gøre 
ved flaget, hvad man vil, for 
det er et frit land. Jeg forstår 
ikke, hvorfor man går så meget 
op i flaget” sagde den ene af 
pigerne som brændte sit deko-
rerede Dannebrog af på åben 
gade.
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Flagets fest i Aarhus
Af landsformand Erik Fage-Pedersen

Flagets Fest i Aarhus blev 
en stor succes i 2015, idet vi 
havde fået TV-vært og have-
mand Søren Ryge Petersen til 
at holde ”Talen for Flaget”. Det 
blev en spændende beretning 
fra hans barndom i Sydslesvig. 
Her kommer et lille uddrag af 
talen. 

Selv om vi boede i Tyskland, 
var vi jo danske. Vi talte dansk, 
vi gik i den danske skole, vi 
sang danske sange, vi lavede 
alt muligt dansk. Men én ting 
gjorde vi aldrig. Vi hejste aldrig 
det danske flag, for det var 
forbudt. Ifølge tysk lov måtte 
man ikke flage med et andet 
lands nationalflag, og det brok-
kede min far sig ofte over. Jeg 
tror nok, at tyskerne i Agtrup var 
ligeglade, for de var slet ikke 
vant til at hejse flaget. Deres 
flagkultur er en helt anden end 
vores, og det er yderst sjæl-
dent at se en flagstang i private 
haver i Tyskland. Det tyske 
flag bruges kun ved officielle 
lejligheder. 

Jeg vil påstå, at der var flere 
flag på vores juletræ end på 
noget andet juletræ i kongeri-
get. Når træet skulle pyntes, 
begyndte far med flagguirlan-
derne, der løb som den smuk-
keste spiral fra top til fod, helt 
tæt, hundreder af flag. 

Søren Ryge Petersen holder Talen for Flaget. 

Der var også syet fine små flag 
på vore hvide undertrøjer, når 
vi havde gymnastikopvisnin-
ger i skolen. Og ikke nok med 
det. En gang om året var der 
gymnastikstævner, hvor en hel 
flok danske skoler i området 
mødtes og lavede opvisning for 
hinanden. Da begyndte vi med 
en fælles indmarch, hvor hver 
skole havde medbragt et rigtigt 
stort flag på en fin stang, og 
så gik vi rundt og rundt i salen, 
som om vi var til olympiade, 
mens vi sang danske sange, så 
det gjaldede og sluttede med at 
stå opmarcheret med flagene 
i front. Derpå kommanderede 

en af lærerne ’Fane hils’, og 
så sænkede de flagene, mens 
vi sang ’Om din frihed vil vi 
værne….’ Det var meget højti-
deligt, og hvis nogen synes, det 
lugter lidt af spejderbevægelse, 
er det sandt. Arne Hou, en af 
de danske lærere, var glødende 
FDF-mand.  

Og nu – 50 år senere – vil jeg 
slutte disse barndomserindrin-
ger med et lille politisk state-
ment: At være dansk er fint og 
godt, men den nationalisme, 
der fordømmer de andre, er et 
uhyre. Det var barndommens 
vigtigste lærdom, selv om det 
aldrig blev sagt. Det blev levet. 



Sadelmageriet Dannebrog tilbyder salg af blandt andet 
håndsyede fanebandolerer til fornuftige priser. 

Hos os sætter vi det gamle håndværk i højsædet.

Kontakt os på 29906388 eller send en e-mail på mail@sadelmagerietdannebrog.dk

Sydslesvigsk Forening i 
Flensborg Nord blev i 2009 lagt 
sammen af flere distrikter, og 
tæller p.t. knap 700 medlem-
mer. I de gamle distrikter var 
der en fane, som Danmarks-
Samfundet skænkede for nogle 
år tilbage. Denne fane ”for-
svandt” ved friluftsmødet 2014. 
Formanden, skulle, som en af 
de allersidste på pladsen, have 
fanen med hjem og det var jo 
nemt nok, da der kun var én 
tilbage. Den gode formand for-
nemmede, at der var noget galt. 
Fanen manglede fane-snore og 
et nærmere eftersyn afslørede, 
at det var en ret så gammel 
fane uden ejer markering. Man 
ledte på stedet og efterlyste i 
alle amter uden resultat. 

Hvilken dansk forening, der 
havde fået en nyere ”forkert” 
fane med hjem, vides ikke.

Fane til Sydslesvigsk Forening, 
Flensborg Nord
Af Gaby Böttinger

Takket være Danmarks-
Samfundet har Sydslevigsk 
Forening Flensborg Nord nu 
sin helt egen og nye fane. Den 
blev overrakt af landsformand 
for Danmarks-Samfundet, Erik 
Fage-Pedersen, der også slog 
det første søm for Majestæten 
i. Det andet, for Fædrelandet, 
slog Morten Messerschmidt 
i.  Distriktsformand Preben K. 
Mogensen, der nu er trøstet 

over tabet, slog selv det sidste 
søm i for den modtagende 
forening. Fanen vil nu få 
plads i en, til formålet anskaf-
fet, fanefod i Tønnsenhuset 
i Åbenrågade, og blive kun 
sluppet af syne, når den bliver 
broderet med ”SSF Flensborg 
Nord”. Af skade bliver man klog, 
men sjældent rig. Sydslevigsk 
Forening Nord kan nu siges at 
være en af undtagelserne.
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Højtideligheden afholdtes ved 
monumentet ved Møns Contre-
garde på Kastellets Smedelinie 
og som i tidligere år arrangeret 
af Danmarks-Samfundet, som 
var repræsenteret af lokal-
foreningen i Storkøbenhavn. 
Herudover to soldater fra Den 
Kongelige Livgarde, Kastellets 
kommandant, indbudte gæster 
og besøgende samt 1. Regi-
ment, Danske Livregiments 
Soldaterforenings Sangkor, klar 
til at synger mindesang over de 
faldne, nedlægge kranse mv.

Årets mindetale blev holdt af 
Per Lidbeck, præst ved Gustaf-
skirken.

Mit navn er Per Lidbeck. Jeg er 
den svenske menigheds præst 
fra Gustafskyrkan, her ved 
siden af. Men jeg repræsenterer 
endvidere i dag den svenske 
forsvarsmagt, da jeg også er 
her i egenskab af eskadril-
lepræst ved ”Kronprinsens 
husarregimente” og ”Kungliga 
Skånske Kavelleriskvadron”. 
Det er en stor ære for mig, at 
være inviteret som taler i denne 
vigtige mindes-sammenhæng. 

Sverige og Danmark har jo 
siden middelalderen og frem, 
kæmpet om den politiske magt i 
Norden. Og det slutter ikke med 

Mindehøjtidelighed ved 
monumentet for de faldne 
skandinaver i de Slesvigske Krige 

den meget hårde fred i Roskilde 
i februar 1658. I 1659 stormer 
den svenske konge, Karl X, 
København med 8000 mand, 
for helt at erobre det danske 
rige. 

Det er godt, at han ikke lykke-
des i sit angreb. Danskerne gør 
tappert modstand, specielt her 
ved Kastellet ved Gyldenløves 
bastion, og Danmark overle-
ver. Næste store krig er Den 
Skånske Krig, hvor Danmark 
vil tilbageerobre de skånske 
enemærker, men Sverige sejrer 
og beholder Skåne, Blekinge 
og Halland. I 1700-tallet raser 
krigen igen, på et tidspunkt 
hvor Danmark er langt oppe i 
Blekinge. Den sidste krig, hvor 
de nordiske brødre i Sverige og 
Danmark kæmper mod hinan-
den, er i slutningen af Napole-
onskrigen 1813-1814. Danmark 
kæmper på Napoleons side 
og Sverige med de allierede. 
Blandt andet finder der et slag 
sted mellem et udelukkende 
dansk infanteri og det sven-
ske lette kavaleri, hvor blandt 
andet mit regiment var med ved 
Bornhöved i nordtyskland 7. 
december 1813.

Mens man på det politiske plan 
var fjender, begyndte samtidigt 
en tilnærmelse mellem skandi-

naverne, først og fremmest på 
et kulturelt og litterært plan. Det 
tager sin start her i København. 
Allerede i 1761 begyndte man 
her i byen at tale om et varigt 
dansk-svensk venskab. Og da 
den svenske kong Gustav III 
besøgte København i 1787, 
begyndte man endda at tale 
om ”skandinavisme” og en 
aktiv forbrødring af det skan-
dinaviske folk. Den virkelige 
politik kommer i vejen, men i 
1840-tallet sætter den skan-
dinaviske bevægelse sig for 
alvor i gang. Studenter fra Lund 
i Sverige besøger København 
i 1842, og bliver dybt impone-
rede af de taler, som holdes om 
”Nordens enhed og Nordens 
frihed”. Året efter i 1843 kører 
et stort tog med studerende fra 
København via Lund i Skåne, 
op til Uppsala i Uppland, hvor 
der holdes adskillige taler om 
Nordens enhed og til og med 
om ”Det fælles fædreland”. Det 
er på denne baggrund man 
skal forstå, at Danmark har fuld 
sympati fra Sverige og Norge, 
da det Slesvig-Holstenske oprør 
kommer i 1848, og Danmark 
tvinges i krig med Tyskland. 
Man taler i Sverige om, at Sles-
vig må reddes til det skandina-
viske folk. 243 svenskere og 
114 nordmænd melder sig som 
frivillige, og kommer til at indgå 
i den danske hær. Det lyder 



9

måske ikke af så mange sol-
dater, men man skal bemærke, 
at det er 24 norske og ca. 60 
svenske, professionelle officerer 
indgår i denne gruppe. Dan-
mark og oven i købet støtte af 
Sverige. 5000 mænd fra den 
svenske hær ligger i 1848 på 
Fyn som reservestøtte. 

Den samme ånd råder i 
Sverige-Norge under den ulyk-
salige, ulykkelige krig i 1864. 
Sverige-Norge deltager aldrig 
officielt i denne krig af skræk for 
Prøjsen. Men situationen ligner 
den tilsvarende i Finland under 
Anden Verdenskrig. Kongen 
og folket i Sverige viser en 
ubetinget sympati for Danmark. 
Kongen, Karl XV, lovede endda 
at sende 20.000 mænd som 
hjælp til Danmark. Men regerin-
gen stoppede dette. 434 sven-
skere meldte sig som frivillige til 
den danske hær, af dem er 68 
befalingsmænd, de får bevilget 
orlov for at deltage i krigen 
på Danmarks side. Blandt de 

frivillige er der 28 læger og 9 
sygeplejersker, der er diakonis-
ser fra den svenske kirke. 
Skandinavismen fortsætter i 
slutningen af 1800-tallet og i 
begyndelsen af 1900-tallet. Man 
begynder et samarbejde mellem 
de skandinaviske lande på en 
række civile områder, f.eks. 
post- og handelsforeninger, 
møntkonvention, maritime love, 
love om ægteskab etc. Skan-
dinavisk kunst bliver et begreb 
på denne tid, og kulturudveks-
lingen blomstrer. Svenska 
Gustafskyrkan fra 1911 er et 
udmærket eksempel på dansk-
svensk samarbejde i den skan-
dinaviske ånd på denne tid.
Første Verdenskrig forstærker 
samhørighedsfølelsen. Det vel-
kendte ”trekongemøde” holdes 
i 1914 mellem regenterne fra 
Danmark, Sverige og Norge. 
Under krigen hjælper man hin-
anden med at bevare neutrali-
teten og med gensidig bistand. 
I 1920-tallet kommer Island og 
Finland også med i det nordiske 
samarbejde. 

Anden Verdenskrig kan der 
siges meget om. Det skandi-
naviske samarbejde på den tid 
fortjener sin egen tale, som jeg 
gerne holder en anden gang. 
Jeg er selv søn af en finsk pige, 
der kom til Sverige i 1941. I 
Gustafskyrkan er vi også stolte 
over det samarbejde vi har haft 
med den danske modstands-
bevægelse under besættelsen. 
Vi fik i 1947, som tak fra den 
danske modstandsbevægelse, 
et halvt kirkeorgel.

Efter krigen blev, som I ved, 
Nordisk Råd oprettet i 1952, og 
det Nordiske Ministerråd i 1971. 
Så ja, man kan sige, at den 
skandinaviske tanke lever og 
trives, også i vor tid. 
På denne plads skal vi i dag 
mindes dem, der har givet det 
ultimative offer for ideen om et 
nordisk samarbejde. Vi mindes i 
denne stund, de soldater fra de 
nordiske lande, der gav livet til 
Danmarks forsvar!
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Videncenteret skriver: 
Flag på juletræet
Af Søren Cruys-Bagger

Foto: Nanna Ketler

Dannebrogsflagene og de 
rød-hvide farver i julepynten 
hører til i gruppen af „national 
julepynt”, som blev populær 
i midten af 1800-tallet - ikke 
mindst efter 1864. Fra denne 
periode stammer også fx trom-
peter og trommer.  Et eksempel 
på, at denne særlige form for 
national stemning var en del 
af julen, er det ældst bevarede 

danske kræmmerhus, der er fra 
1866. Her er motivet hverken 
nisser, engle eller lignende 
„juleting” - det er tværtimod 
„Den Tapre Landsoldat” med 
bøgekvisten. I øvrigt har man 
også i andre lande - bl.a. de 
øvrige nordiske lande - kendt 
til at sætte nationale flag på 
juletræet. På gengivelser af 
ældre amerikanske træer kan 
fænomenet også ses.

For at markere og fejre den 
fælles historie og de stærke 
bånd i rigsfællesskabet har 
regeringen besluttet at indføre 
officielle flagdage for Grønland 
og Færøerne. I den anledning 
pålægges det alle statslige 
myndigheder at flage med det 
grønlandske flag Erfalasorput 
på Grønlands nationaldag den 
21. juni og med det færøske 
flag Merkid på Færøernes natio-
nale festdag den 29. juli.

Nye officielle flagdage
I den anledning skal Danmarks-
Samfundet understrege, at 
dette pålæg kun gælder for 
statslige myndigheder. Alle 
andre kan på de to datoer 
markere rigsfællesskabet ved at 
flage med Dannebrog. Private 
må i henhold til Justitsministe-
riets bekendtgørelse altid flage 
med det grønlandske og det 
færøske flag uden først at ind-
hente tilladelse hos det lokale 
politi.



I forbindelse med årsmøderne 
i Sydslesvig fik landsledelses-
medlem Søren Cruys-bagger 
mulighed for, at demonstrere 
for den danske menighed i 
Sct. Jørgen/Mørvig i Flenborg, 
hvordan flaget foldes og lægges 
sammen. Alle fremmødte 
samledes foran menigheds-

Hvordan skal dannebrogsflaget 
lægges sammen?
Af Søren Cruys-Bagger

huset, hvor der blev sunget 
flagsang og  flaget blev halet 
ned. Søren viste, hvordan man 
ved nedhalingen samlede flaget 
over den ene arm,  derefter 
den korrekte sammenlægning 
der sørger for, at det hvide kors 
bliver dækket af flagdugen, 
og dermed ikke bliver snav-

set. Til sidst blev flaget rullet 
sammen og flagsnoren viklet 
om flaget. Søren mindede om, 
at fugtigt flag skal være tørt før 
det lægges sammen. Medlem-
merne af menigheden var glade 
for demonstrationen og fortsatte 
aftenens program i menigheds-
huset.
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Danmarks-Samfundets lands-
arkiv brændte i slutningen af 
1920’erne. DS i Storkøbenhavn 
har for mange år siden afleveret 
en hel del arkivmateriale til det 
Kongelige Bibliotek. Her har vi 
fundet en række oplysninger 
om rigtig mange effekter, som vi 
godt vil ’efterlyse’.

Er der nogen, der har kendskab 
til, eller oplysninger om, neden-
stående ting, eller måske har 
eksemplarer liggende? 
Hvis det er tilfældet, beder vi 
jer om at kontakte Danmarks-
Samfundet på e-mail: ds@
danmarks-samfundet.dk eller 
ringe: +45 24 46 81 26. 

Postkortet
Danmarks-Samfundet fik lavet 
et postkort formodentlig lige 
efter at foreningen blev dannet.

Postkortet er firkantet med et 
ovalt motiv. I kanten af motivet 
står DANMARKS SAMFUNDET 
* DANMARK OG DANMARKS 
ÆRE. I midten er der et maleri 
af en fane med et splitflag af 
Dannebrog, to mænd hvor den 
ene holder fanen, den anden 
blæser i en lur, en kvinde og 
et barn samt i baggrunden en 
stendysse.

EFTERLYSNING
- Kan du hjælpe os?

Postkortet ser således ud:

Samlemærker
Danmarks-Samfundet fik lavet tre 
samlemærker med tegninger. De tre 
mærker blev solgt i et ark med 15 
mærker.

Mærkerne ser således ud:



13

Emblem
I 1913 skrev Danmarks-
Samfundet: ”Vi har et smukt 
Emblem, der kan bæres af 
Damer og Herrer paa Brystet, 
i Slipser el. Lign. Emblemet 
er emaillieret med rød og hvid 
Emaille, hvori med Guldbog-
staver staar Danmarks-Sam-
fundets Navn samt det danske 
Vaabens Løver og hjerter”.

Agitationsmærker
I en annonce i Danmarks-Sam-
fundets medlemsblad skrives 
der i 1919:

”Der er 2 slags Mærker; det 
ene forestiller det pragtfulde og 
imponerende Rigsbanner, som 
skal overrækkes H.M. Kongen 
paa Valdemarsdagen den 15. 
Juni, og det andet er D.-S.s 
Bomærke som er tegnet af 
Maleren Chr. Mølsted.”

Det ene mærke viser Rigsban-
neret omkranset af teksten 
DANMARKS-SAMFUNDET * 
1219 1919 * RIGSBANNER 
FOND.

Det andet mærke viser en ”… 
en djærv Mandsskikkelse med 
Dannebrog i den ene Haand og 
Sværdet i den anden værger for 
sin Kære, samlede om Skjoldet, 
i hvilket ses Slesvig Vaaben: de 
2 Løver …”

Nederst på det andet mærke 
står med tekst: DANMARKS-
SAMFUNDET SØNDERJYSKE 
FOND.

Vedrørende Den Sønderjyske 
Fond:
Fond oprettet 1918/19 for at yde 
økonomisk og humanitær støtte 
til sønderjyder, som var mærket 
af virkningerne af 1. Verdens-
krig, især krigsdeltagere, krigs-
invalider og faldnes efterladte. 
Den formåede at samle folk på 
tværs af de grænsepolitiske 
skel. Der blev givet støtte til 
dansk kultur i grænselandet 
med nye kirkeklokker, oprettelse 
og støtte til børnehjem, bl.a. 
Ehlershjemmet ved Vilstrup, 
oprettelse af kollegieværelser, 
økonomisk støtte til sønderjy-
ske studerende samt uddeling 
af konfirmationsure til børn af 
faldne krigsdeltagere. I alt blev 
uddelt omkring 13 mio. kr., 
heraf ca. 20 % syd for grænsen. 
Fonden blev officielt nedlagt i 
1937, men et ”Afløsningsud-
valg” bestod indtil 1947 og et 
”Afviklingsudvalg” indtil 1957.

Kilde: Grænseforeningens 
hjemmeside

– bedst  i  længden
GT Glasfiber A/S 

Nøragervej 1 • 6682 Hovborg 
Tlf. 75 39 60 99 • Fax 75 39 60 59

www.danomast.dk
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Et dansk ægtepar, der den 
16. april sidste år, var på vej 
til Helsinborg med Sundbus-
sen, gjorde år store øjne, idet 
Dannebrog vajede fra fæst-
ningstårnet Kärnen. På Kärnans 
slotsforvaltning og Rådhuset er 
det blevet oplyst, at flagningen 
den pågældende dag var for at 
hædre Dronning Margrethe, og 
at man også flager med Dan-
nebrog den 5. juni, Danmarks 
Grundlovsdag.

Dannebrog vajede 
over Kärnan, 
Helsingborg 

Foto: Kenn Andersen,  Helsingør
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Valdemarsdag blev afviklet 
på Torvet i Herning, hvor man 
havde den glæde at viceborg-
mester, Kent Falkenvig,  deltog 
og var dagens festtaler. Tillige 
foretog han uddeling af et flag til 
FDF gruppen i Herning,  til brug 
på deres lejr på Venø, og over-
rakte fane til Sankt Johanneslo-
gen, Hardia, med efterfølgende 
indvielse.

Herning Bladet havde forud for 
dagen bragt en fyldestgørende 
artikel om Danmarks-Samfun-
dets lokalafdeling Herning. En 
omtale man værdsatte.

Herning
Af Jens Vind

15
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Efter i 1840erne i de skandi-
naviske lande havde oplevet 
en stigende interesse for at stå 
sammen mod det ydre pres, 
der oplevedes både fra syd og 
fra øst, meldte 114 nordmænd 
og 260 svenskere sig i forbin-
delse med krigen 1848-50 frivil-
ligt til de danske styrker. Under 
den efterfølgende krig i 1864 
meldte på tilsvarende vis 144 
nordmænd, 429 svenskere og 
11 finnere. 28 af disse skan-
dinaviske frivillige faldt under 
krigene 1848-50 og 1864.

I 1908 blev Danmarks-Samfun-
det stiftet, og da Foreningen 
Norden i 1919 så dagens lys, 
opstod den tanke, at de to for-
eningen i fællesskab skulle for-
anstalte en landsindsamling for 
at rejse et mindesmærke for de 
skandinaviske faldne under de 
slesvigske krige, der jo var syn-
lige beviser på den skandinavi-
ske tanke. Landsindsamlingen 
resulterede i tilvejebringelsen 
af midler, der gjorde det muligt 
at rejse et mindesmærke ved 
Møens Contregarde på Kastel-
lets Smedelinie, der kunne 
indvies den 6. juli 1920.

I forbindelse med den nævnte 
landsindsamling udsendte 
Danmarks-Samfundet i 1919 et 
lille hefte ”For Nordens Frihed. 

Udgivelse af bog
- Nordiske frivillige i de Slesvigske Krige
Af Hans Christian Bjerg

Svenskerne, Nordmændene og 
Finnerne i vore Sønderjydske 
Krige”, skrevet af kaptain H.A. 
Hanson.

Danmarks-Samfundet ærer 
hvert år tanken bag dette 
mindesmærke ved kransened-
lægning, og landsledelsen for 
samfundet har derfor ønsket at 
genudsende dette hefte i for-
længelse af denne tradition og 
for at gøre opmærksom på ’de 
nordiske frivillige i de slesvigske 
krige’, et emne, der i øvrigt ikke 
synes at have været genstand 
for behandling i længere tid.

Danmarks-Samfundet har nu på 
baggrund af ovenstående håbet 
om at udsende en bog om de 
nordiske frivillige i de slesvigske 
krige. En nærliggende tanke 

var at udsende et genoptryk af 
H.A. Hansons lille bog på 48 
sider, men dels er den foræl-
det på flere punkter dels har 
foreløbige undersøgelser vist, 
at der i litteratur og i svenske 
og norske arkiver befinder 
sig et større materiale om og 
efterladt af disse frivillige. Det 
omhandler deres bevæggrunde 
til at deltage frivilligt i de danske 
krige og deres oplevelser under 
krigene.

For at få udarbejdet en sådan 
redegørelse har Danmarks-
Samfundet henvendt sig til fhv. 
overarkivar i Rigsarkivet, mili-
tærhistorikeren Hans Christian 
Bjerg, der har indvilget i at gå 
ind i dette projekt.

Arbejdet med denne redegø-
relse ventes at være afsluttet 
inde årets udgang. Der vil 
skønsmæssigt blive tale om en 
fremstilling på 150-200 sider 
inkl. illustrationer. En trykning 
af 3.000 eksemplarer vil beløbe 
sig til omkring 100.000 DDK. 
Danmarks-Samfundet har 
således ikke selv ressourcer til 
alene at stå for denne udgivelse
Danmarks- Samfundet vil søge 
i samarbejde med Foreningen 
Norden at få bogen distribueret.
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Årsmødet blev afholdt lørdag 
d. 5. marts i Idrættens Hus, 
Brøndby.

Fanen blev ført ind af næstfor-
manden, Finn Rasmussen, og 
efterfølgende var der fælles-
sang. Landsformanden Erik 
Fage-Pedersen bød velkommen 
til årsmødet. Der var omkring 
60 deltagere, lokalformænd og 
repræsentanter fra lokalforenin-
gerne, gæster fra FDF, soldater-
foreningerne og Sydslesvigsk 
Forening. Mødets hilsen til HKH 
Prins Joachim blev oplæst og 
der var venlig tak fra Prinsen.

Ikke uventet blev Uffe Lundga-
ard, Køge, valgt som mødets 
dirigent. Formandens infor-
mative beretning,  med dens 
mange facetter, nogle hoved-
punkter ses på side 3, blev god-

Repræsentansskabsmøde 2016
Af Ib Ketler

kendt ligesom landskassererens 
reviderede regnskab. 

Fra  landsledelsen afgik Finn 
Rasmussen, Bornholm, og i 
stedet valgtes Martin Helbo 
Nielsen, Roskilde. Søren Cruys-
Bagger, København, og Daniel 
Klestrup Bjærge, Kolding, var 
på valg - begge blev genvalgt. 
Som suppleanter blev Lars 
Hven Troelsen, København, 
og Annette Neumann valgt. 
Annette Neumann er nyvalgt, 
som repræsentant for Sydsles-
vig. Hun var stolt over valget og 
bragte en hilsen på mødet fra 
Sydslesvigsk forening.

Afgående næstformand i lands-
ledelsen, Finn Rasmussen, 
blev udnævnt til Æresmedlem, 

Anette Neumann, takkede for valget.

landskasserer Daniel Klestrup 
Bjærge, og Charlotte Nielsen, 
Odense, fik tildelt guldnåle. 
Alle for deres uselviske arbejde 
gennem mange år, både lokalt 
og på landsplan.

Næste repræsentantskabs-
møde afholdes den 4. marts 
2017 i Kolding.

Eftermiddagen blev i ”Gunnars 
Time”, ved Gunnar Bak Ceder-
mann, brugt til information om 
blandt andet kongeligt besøg 
i Vejle, mulig godkendelse af 
som velgørende organisation 
etc. Søren Cruys-Bagger  gav til 
slut en orientering om forskel-
lige spørgsmål vedr. brugen af 
Dannebrog. 

Gunnars time. Fotos: Martin Helbo Nielsen
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Finn Rasmussen blev udnævnt til 
Æresmedlem.

Daniel Klestrup Bjærge fik tildelt 
Danmarks-Samfundets guldnål

Hæder

Charlotte Nielsen fik tildelt Danmarks-
Samfundets guldnål

Veteranhjem Midtjylland, 
Aarhus, holdt officiel åbning og 
indvielse af hjemmet i december 
2015, med deltagelse af mange 
veteraner, pårørende og øvrige 
interesserede. Borgmester 
Jacob Bundsgaard og rådmand 
Thomas Medom deltog, da 
flaget for første gang blev hejst 
som en markering af hjemmets 
åbning.

Flaget blev hejst af  Danmarks-
Samfundets medlem, Poul Boye
Larsen, og hans søn. Poul fun-
gerer også som frivillig hjælper 
på hjemmet. Flag og flagstang,  
skænket af Danmarks-Samfun-
det, blev overdraget af Landsfor-
manden, Erik Fage-Pedersen.

Veteranhjem Midtjylland indviet

Foto: Axel Schütt, Aarhus Stiftstidende

Formanden for Fonden Danske 
Veteranhjem, Flemming Rytter, 
rettede en stor tak alle der 

havde ydet støtte og indsats, og 
fortalte, at man så hen til at tage 
imod veteraner og pårørende.
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Flagfestgudstjenesten Valde-
marsdag i Køge Kirke var en 
god demonstration af lokalom-
rådets opbakning af dagen med 
de ca. 30 fremmødte faner. 
Pastor Jan Basie omtalte et par 
mærkedage for året, herun-
der: Kvinders valgret i 1915,  
Danmarks befrielse i 1945, 
ligesom han glædede sig over 
at Danmarks-Samfundet lokal-
afdeling Køge fyldte 10 år, og 
over lokalafdelingens synlighed 
gennem årene.

Tillykke til Køge
Af Uffe Lundgaard

Valdemarsdag vil fremover 
være en speciel mærkedag for 
Nørresundby Krolfklub. Klubben 
var af de heldige foreninger, 
der fik tildelt en fane og var 
med ved overrækkelsesce-
remonien på Gammel Torv i 
Aalborg. Fanen blev overrakt 
af garnisonschefen for Aalborg 
Kaserne med ordene ordene 
”Pas på den, og vær stolt af 
den”. Efterfølgende gik optoget, 
med de mere end 100 faner og 
to musikkorps gennem byens 

Krolfklub får en fane

Stolte fanebærer fra krolfklubben

gader. Dagen sluttede med 
gudstjeneste i Budolfi Kirke.

Foreningens formand, Jørgen 
Søndergaard, rettede en tak til 
Danmarks-Samfundet, for den 
store oplevelse dagen havde 
været.

Krolfspil er et blanding af golf 
og kroket. Organisationen har 
73 afdelinger med ca. 2700 
medlemmer.
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Guldregn i Roskilde

Sådan skrev Roskilde Dagblad 
da borgmester Joy Mogensen, 
på vegne af landsledelsen, 
tildelte oberst Susanne Bach 
Bager og lokalrepræsentant 
Martin Helbo Nielsen, Dan-
marks-Samfundets guldnål.
Obersten for hendes mange-
årige uselviske støtte og Martin 
Helbo Nielsen for hans arbejde 
omkring Valdemarsdag. Alle 
havde en god og flot Valde-
marsdag i Roskilde.

Af Martin Helbo Nielsen

Veteranerne i Sønderjylland 
repræsenteret ved den tidligere 
soldat, Torsten Westphal, fik 
Valdemarsdag overrakt fane af 
grev Ingolf og grevinde Sussi på 
Folkehjem i Aabenraa.

Torsten var stolt, beæret - og en 
smule bevæget ved overrækkel-
sen. Han havde tidligere været 
udsendt til krigsområde, hvilket 
havde givet ar på sjælen. Dan-
nebrog var med hele tiden -  på 
godt og ondt. Torsten var klar 
til at deltage ved kommende 
fanebærerkursus.

Veteranfane
Jan Sternkopf, Aabenraa Avis
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Under bragende geværskud på 
Ulfborg Skyttecenter i Vestjyl-
land blev dannebrogsfane til 
Virksomhedshjemmeværns-
kompagni (VHK) Holstebro 
indviet og overrakt.

Da VHK Holstebro havde 20 
års jubilæum den 31. oktober 
2015, og havde ansøgt om 
en dannebrogsfane, gjorde 
Danmark-Samfundet for Holste-
bro og Omegn en undtagelse 
og besluttede, at faneindvielse 
og udlevering skulle ske på 
jubilæums-dagen.

Faneindvielsen startede med at 
de mere end 100 personer der 
var til stede fra Totalforsvarsre-
gion Nord- og Midtjylland, VHK 
Holstebro og pårørende, sang 
”Der er ingenting der maner”.  

Faneindvielse under Salut
Af Carl Aakerlund

Herefter fulgte  islåning af søm, 
hvor første søm blev slået i af  
folketingsmedlem Annette Lind, 
andet søm ved Carl Aakerlund 
og tredje søm ved
Ivan Højlund.

Kompagnichefen Ivan Højlund 
takkede for Dannebrogsfanen 
og overrakte et beløb indsamlet 
blandt kompagniets soldater til 
Danmarks-Samfundet. 



Indtægter
Salg af flag 228.286
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 300.000
Øvrige tilskud 13.306
Kontingent 211.956
Salg af bøger og mærkater m.v. 21.400
Renteindtægter   195 
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds 
60-års fødselsdagsfond 100.000
 kr.          875.143

Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  21.810
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter            239.675
Kampagnematerialer  87.430
Husleje  38.632
Kontorartikler, nyanskaffelser  15.774
Telefon, porto, fragt og gebyr  77.857
Lønninger m.v.  165.734
Årsmøde, rejseomkostninger, årsskrift m.v.  74.907
Forsikring  6.961
Revision  18.875
Repræsentationsomkostninger  11.506
Renteomkostninger                     115            
Øvrige omkostninger  2.786
  762.062
                   
Årets resultat   kr. 113.081

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik 
samt „bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet”.

København, den 5. marts 2016
EY
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2015
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 201
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Udleverede faner og flag i 2015

Støt Danmarks-Samfundet
Danmarks-Samfundet har fået MobilePay og SWIPP, hvilket betyder, at donationer 
kan overføres direkte til foreningens konto. 
Det eneste krav er at afsenderen har en smartphone med en af ovenstående appli-
kationer. ”Log-in, tast beløb, send til 24 46 81 26.” 

På forhånd tak for din donation.




