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Krigen er slut.
Hvad skal vi med Hjemmeværnet?

 Vi træder frem,
hvor andre viger tilbage

Spørg i Seest!
René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde 

i hænderne og hjalp med at begrænse skaderne og beskytte beboerne, 

da eksplosionen fra fyrværkerifabrikken lagde et boligområde i ruiner. 
 

Har du også overskud til at hjælpe andre og mod til at tage ansvar i vanskelige 

situationer, så gå ind på www.hjv.dk og se, om Hjemmeværnet er noget for dig.
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I 2008 kan Danmarks-
Samfundet fejre 100 år. I 
efteråret 2005 tilbød både 
Ålborg og Århus at være 
vært for jubilæumsarrange-
mentet. Efterfølgende har 
landsledelsen besluttet, at 
Ålborg er værtsbyen for 100-
års jubilæet, idet vi valgte 
stedet, hvor den første kreds 
af Danmarks-Samfundet 
blev stiftet den 10. juni 1908. 
Århus-kredsen blev oprettet 
den 14. juli 1908. 

Planlægningen tager for 
alvor sin begyndelse i 
efteråret 2006 med forslag 
til præsidium, udgivelse af 
særfrimærke og aftale om 
kongelig tilstedeværelse og 
andre aktiviteter.   

Kan man brænde 
Dannebrog?
I slutningen af 2005 har den 
udenrigspolitiske situation 

Fokus på Dannebrog
Af landsformand Nils Ole Kajhøj

afstedkommet flere henven-
delser om afbrænding af 
Dannebrog. I vor vejledning 
om bortskaffelse af udtjente 
flag skriver vi, at Dannebrog 
brændes, og det har givet 
flere henvendelser. 
Vor beskrivelse retter sig 
alene mod det forhold, at 
man skal hindre en udtjent 
flagdug i at blive misbrugt til 
andet formål. 

I begyndelsen af februar 
2006 kunne man i pressen 
følge udviklingen omkring 
offentliggørelsen af Muham-
med tegningerne med bl.a. 
flagafbrænding. Det har 
afstedkommet flere henven-
delser til Danmarks-
Samfundet om vor holdning 
hertil, ligesom flere blade og 
tidsskrifter har bragt artikler 
om Dannebrogs anvendelse. 

Personligt føler jeg som 
andre afsky for afbrænding-
erne, men samtidigt har det 
været vigtigt for mig at fast-
slå, at Danmarks-Samfundet 
er en national, upolitisk orga-
nisation, der alene har til 
formål at vejlede om korrekt 
anvendelse af Dannebrog ud 
fra hævdvundne regler, og at 
vi ikke ønsker at blive trukket 
ind i en politisk debat.

”Vor gamle Fane, 
vort Dannebrog” 
- skrevet af H.C. Andersen 

og offentliggjort første gang 
den 25. april 1850. Sangen, 
der ikke er så kendt, blev 
anvendt som gennemgå-
ende underlægningsmusik i 
det 24 minutters program om 
Dannebrog, som TV-kanal-
en DK4-kultur fremstillede i 
2004. Ud over nogle prak-
tiske oplysninger om bl.a. 
Dannebrogs anvendelse, 
indeholdt programmet flere 
danskeres opfattelse af Dan-
nebrog som nationalsymbol. 
Disse udsagn blev sammen-
fattet i TV-programmets titel:
”Vor alle sammens Dan-
nebrog”. 
 – og det er det!

Forsidefoto:
Danmarks-Samfundets 
protektor, Hans Kongelige 
Højhed Prins Joachim over-
rækker en fane til Faaborg 
Kanonerlaug ved Flagfesten 
i Den Fynske Landsby den 
15. juni 2005.
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I 2004 blev det vedtaget, 
at Danmarks-Samfundets 
hjemmeside trængte til en 
grundig revision og opda-
tering. Dette skulle snart 
vise sig ikke at være den 
nemmeste opgave i verden 
- specielt, fordi den gamle 
hjemmeside var udarbejdet 
i et program, der var teknisk 
vanskeligt at arbejde med. 

Det blev derfor besluttet at 
designe en helt ny hjem-
meside i et program, der er 
nemmere at arbejde med. 
Det program, vi fandt bedst 
egnet, hedder Aspbite, og 
det kan endda frit benyttes 
- dog var vi nødt til at købe 
enkelte moduler.
     
Og hvad skulle en ny 
hjemmeside så indeholde? 
Udgangspunktet skulle, som 
minimum, være samme 
indhold som den gamle, men 
samtidig heller ikke mere, 
end at hjemmesiden let kan 
holdes opdateret.

Hjemmesiden skulle være 
et nemt og overskueligt 
opslagsværk for besøgende 
internetgæster.    

Forsiden blev forsynet med 
et maleri af C.A. Lorentzen - 

Danmarks-Samfundets 
nye hjemmeside

nemlig det, hvor Dannebrog 
falder ned fra himlen under 
Volmerslaget ved Lyndanis 
den 15. juni 1219. Selvfølge-
lig med tilladelse fra Statens 
Museum for Kunst. 

Skidtfra start
Indholdet blev i første 
omgang koncentreret om 
at oplyse om Dannebrogs 
og Danmarks-Samfundets 
historie samt information 
om korrekt anvendelse af 
Dannebrog. Der blev også 
oprettet sider om:
• anvendelse af Dannebrog 

til søs
• korrekte flagtider i Dan-

mark for hele året
• program for flagfester i 

hele landet.

• tilbud om fanebærerkurser 
og 

• galleri med billeder fra 
forskellige arrangementer

Herudover nyheder, flagdage 
og en lang række praktiske 
oplysninger.

I juni 2005 var arbejdet med 
den ny hjemmeside så langt 
fremme, at den kunne offent-
liggøres, og den gamle blev 
lukket ned.

Med lidt bæven afventede vi 
”dommen”, og det startede 
ikke særligt lovende!
Den første henvendelse 
var fra en vred borger på 
Østerbro i København, der 
klagede over, at de små 

Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

Hjemmesidens forside med C.A. Lorentzen billede af Dannebrog, 
der daler ned fra himlen



Dannebrogsflag, der mar-
kerer de enkelte emner på 
forsiden, ikke var korrekte, 
hvilket var rigtigt, idet det 
lille kors ikke var hvidt, men 
lyseblåt. Det blev selvfølge-
lig lynhurtigt rettet. Når man 
tænker på, hvor mange res-
sourser, der var lagt i arbej-
det, var det lidt ærgerligt.
Senere kom der heldigvis 
mange og særdeles ander-
ledes, positive tilbagemeld-
inger om en god, flot og 
overskuelig hjemmeside 
som Danmarks-Samfundet 
kan være stolt af. 

Arbejdet med at udvikle 
hjemmesiden fortsatte efter 
udsendelsen, der blev rettet 
fejl, og nye sider blev etab-

leret, bl.a. efter forslag fra 
brugerne.

Et meget stort arbejde var 
udarbejdelse af en intern 
hjemmeside for Danmarks-
Samfundets landsledelse, 
lokalformænd og medlem-
mer.

På den findes en elektronisk 
håndbog for lokalformænd, 
referater, medlems- og 
foreningsoversigter samt 
nyhedsorienteringer til med-
lemmer.

En succes
Danmarks-Samfundets 
hjemmeside har nu været 
i drift i ca. ni måneder, og 
det kan konstateres, at den 

har været en enorm succes. 
Indtil videre har ca. 12.000 
besøgt vores hjemmeside, 
og heraf har 6.000 besøgt 
siden ”Sådan bør man bruge 
Dannebrog”. Alle sider har 
været godt besøgt, bl.a. 
programmer for vores Valde-
marsfester i hele landet. 

Danmarks-Samfundets nye 
hjemmeside er ikke færdig, 
der er stadig emner, der er 
under udarbejdelse og over-
vejelse. 

Bemærkninger, rettelser, 
forslag og ideer til forbed-
ringer af hjemmesiden 
modtages gerne på mail 
ds@danmarks-samfundet.dk
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Årsmødet 2005 i Danmarks-
Samfundet vedtog nye 
vedtægter med oplæg til en 
anden struktur, tilpasset den 
nye kommunalreform.  Da vi 
rejste hjem fra årsmødet, var 
det således med en opgave 
med overvejelser til, hvor og 
hvordan de nye lokalforenin-
ger kunne dannes.

I Køge viste sig en situation 
til at starte op fra. 
Danmarks-Samfundet blev 
af Folkeoplysningsudvalget 
i Køge kommune opfordret 
til at deltage i arrangementet 
på Køge Torv til markering af  
60 års dagen for Danmarks 
befrielse den 4. maj 2005. Et 
arrangement med faner fra 
Køge kommunes forenings-
liv, hvor Danmarks-Samfun-
det kunne give oplysning 
om, hvilke foreninger der 
kunne rettes henvendelse til. 
Vi havde erfaring fra  arran-
gementet ved modtagelse af 
Flagstafetten på Køge Torv 
i 2004. 

Projektet med en lokalfor-
ening var derfor at følge 
op på interessen fra Køge 
kommune og kulturelle for-
eninger, spejdere, soldater-
foreninger og hjemmeværn. 
Der skulle fortsættes med 
nogle af disse mennesker. 
Udnytte situationen og bruge 
deres erfaring og interesse 

God opbakning 
for at få et projekt med en 
Lokalforening i Køge op at 
stå. 

I juni mødtes lokal repræ-
sentant for Danmarks-
Samfundet i Skovbo kom-
mune, Køge Hjemmeværns-
forening, Sct. Georgsgildet 
og Kulturelt Samråd hos 
mig, hvor vi drøftede situa-
tionen. 

Vi holdt tre møder og 
indkaldte til stiftende gene-
ralforsamling på Hjemme-
værnsgården i Køge torsdag 
en 3. november 2005.
Ved at rette skriftlig henven-
delse til ca. 40 foreninger 
- idræt, spejdere, soldater-
foreninger og hjemmeværn, 
hvor en del af disse havde 
deltaget i arrangementer 
som tidligere nævnt. Der 
mødte 16 repræsentanter 
fra 11 foreninger. Oplægget 
til generalforsamlingen var, 
at den nye forening skulle 
dække den ny Køge kom-
mune. Debatten gik på, at 
også nye og mindre nabo-
kommuner kunne tilslutte 
sig lokalforeningen. Med 
den baggrund fik foreningen 
navnet Danmarks-Sam-
fundets Lokalforening for 
Køge & Omegn. Forslag til 
vedtægter, som vi havde 
udarbejdet efter Danmarks-
Samfundets oplæg var 

udsendt og blev gen-
nemgået. De foretagne 
ændringer til forslaget kunne 
af praktiske grunde ikke 
tilrettes og vedtages på den 
stiftende generalforsamling, 
men blev udsat til godken-
delse på første ordinære 
generalforsamling.

Der blev valgt en bestyrelse 
på fem medlemmer. 
Vi har besluttet at der skal 
arrangeres flagfest i Køge 
kirke den 15. juni 2006 med 
udgangspunkt i  koncept fra 
flagfest i Roskilde Domkirke, 
hvor enkelte foreninger og 
hjemmeværn fra Køge har 
deltaget med faner gennem 
mange år.

Vi har et medlemstal på 
hen ved 20 foreninger og 
enkeltpersoner og det antal 
vil vokse i forbindelse med 
arrangement om flagsalg og 
flagfest på Valdemarsdag.
Foreningen er medlem af 
Kulturelt Samråd i Køge 
kommune og vi har søgt om 
optagelse under Folkeoplys-
ningsudvalget.

Torsdag den 26. januar 2006 
afholdtes første ordinære 
generalforsamling, hvor 
foreningens vedtægter blev 
godkendt og hvor der var en 
god drøftelse af det fremti-
dige arbejde.

Af formanden for Danmarks-Samfundet i Roskilde amt, Uffe Lundgaard
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Flagfesten i Den fynske 
landsby i Odense fik en 
særlig dimension i 2005, 
da Danmarks-Samfundets 
protektor, Hans Kongelige 
Højhed Prins Joachim havde 
sagt ja-tak til at være 
Danmarks-Samfundets gæst 
ved arrangementet. 

Prins Joachim 
til Flagfest
Af formanden for Danmarks-Samfundet på Fyn, Preben Petersen

Justitsminister Lene Espersen 
fik et lille flag med hjem som 
„tak for talen”.

Flere end 1.000 gæster 
havde fundet vej til arrange-
mentet, der vanen tro havde 
et flot program: H.C. Ander-
sen Garden spillede mens 
gæsterne ankom, præcis 
klokken 19 markerede Det 
fyenske Salut Batteri start-
en med Dansk løsen, og 

herefter gik fanekomman-
doerne fra Garderforenin-
gen og De Blå Baretter i 
spidsen for faneborgen ind 
på festpladsen til musik fra 
Hjemmeværnets Musikkorps 
Fyn under ledelse af Peter 
Holling, der også - sammen 
med Kor a la Carte og 
solisterne Elsebeth Holtze 
Madsen og Per Thorhauge 
stod for størstedelen af 
underholdningen aftenen 
igennem - efter at Odense 
Marineforening havde hejst 
flaget.

Justitsminister Lene Esper-
sen holdt talen for flaget - og 
demonstrerede, at flagets 
minister både kan sin flagets 
ABC og har holdninger til 
nationens samlingsmærke 
og Prins Joachim og amts-
borgmester Jan Boye, 
udleverede de tildelte faner 
og flag.

Inden musikkorps, kor og 
solister tog hul på deres 
sidste times underholdning, 
der sluttede med flagnedha-
ling og udmarch af fanekom-
mandoer og faneborg - gav 
Odense Musical Teater en 
række veloplagte numre fra 
musicalen Hair.



Indtægter
Salg af flag 414.503
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 250.000
Salg af bøger og mærkater m.v. 4.127
Diverse indtægter 2.795
Kontingent 2.900
Renteindtægter 2.351
Bidrag fra kommuner, virksomheder , foreninger m.v. 50.725
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 50.000
 kr.  777.401
Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  58.560
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter (uddeling  
af faner og flag)  509.786
Administration  152.441
Øvrige omkostninger  76.619
   797.406
Årets resultat   kr. (20.005)
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Foranstående regnskabsuddrag er i overensstemmelse med resultatopgørelsen i 
Danmarks-Samfundets årsregnskab for 2004/2005. Regnskabets orginaleksemplar  
er underskrevet af Landsledelsen og revideret.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

København, den 17. marts  2006
KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2004/2005
Resultatopgørelse for perioden 1. november 2004 - 31. december 2005

Amt Faner Faneduge Flag Ialt Tildelt
Storkøbenhavn 8 2 10 8
Frederiksborg 5 3 8 5
Roskilde 2 1 3 5
Vestsjælland 7 1 8 5
Storstrøm 7 1 8 6
Bornholm 2 1 3 4
Fyn 13 3 9 25 24
Vejle 6 2 2 10 5
Sønderjylland 3 8 11 8
Ribe 5 1 1 7 4
Ringkøbing 2 2 2 6 4
Viborg 6 1 6 13 12
Nordjylland 21 2 6 29 28
Århus 19 6 25 27
Sydslesvig 3 6 9 5
Landskontoret 1 2 3 5
I alt 110 12 56 178 155

Oversigt over ansøgte og tildelte faner og flag i 2005 Få fod på fanen !
Efter aftale med Danmarks-
Samfundet er der fremstillet 
en solid fanefod af jern til 
at stille fanen i ved fest og 
lignende lejligheder.

Prisen er kun kr. 400,- + evt. 
forsendelse. For hver solgt 
fanefod går der et bidrag 
på kr. 40,- til Danmarks-
Samfundets arbejde.

Bestilling kan ske hos:
Karl Højgaard
Skt. Mogens Gade 10
8800 Viborg
Tlf. 86 61 10 32, 
E-mail:karl.h@image.dk
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Danmarks-Samfundet 
udgiver nu en stærkt ændret 
udgave af det blå hæfte 
Sådan bør man bruge Dan-
nebrog. Danmark har ikke 
nogen flaglov der fastlægger 
regler og bestemmelser om 
Dannebrogs anvendelse. 
Danmarks-Samfundet har 
siden sin start i 1908 været 
med til at beskrive fornuf-
tig praksis omkring brug af 
Dannebrog og har påtaget 
sig opgaven at fastlægge 
hensigtsmæssige retningsli-
nier for brug af flag og faner 

Sådan bruges Dannebrog
i Danmark. Eftersom danske 
kulturmønstre løbende 
ændrer sig, er der blevet 
behov for en ny udgave af 
hæftet. Indholdet er fagligt 
blevet ajourført og teksten 
er sprogligt blevet nyskrevet. 
Gennem illustrative tegnin-
ger og fotos forsøges det 
denne gang at vises, hvad 
der er korrekt brug af Dan-
nebrog.

Hæftet kan bruges som en 
håndbog både for nybegyn-
dere og øvede, når Danne-

brog skal anvendes rigtigt. I 
hæftet er samlet så mange 
generelle informationer og 
faktuelle oplysninger om 
Dannebrog og dets anven-
delse, som det kan lade sig 
gøre.

Hæftet udkommer somme-
ren 2006 og vil kunne købes 
ved at kontakte forretnings-
føreren på landskontoret. 
Hæftet vil også være tilgæn-
geligt på Danmarks-Sam-
fundets hjemmeside www.
danmarks-samfundet.dk.   

Af bestyrelsesmedlem Søren Cruys-Bagger
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På repræsentantskabsmø-
det den 29. januar 2005 
fik Danmarks-Samfundet 
ændret vedtægterne fra 
1982. Vi er nu blevet en 
medlemsbaseret forening, 
der med amternes nedlæg-
gelse får en lokal forankring i 
de nye store kommuner. Der 
kan nu etableres lokalfor-
eninger med egne vedtæg-
ter, og det er allerede sket 
flere steder. Det er landsle-
delsens hensigt, gennem en 
øget oplysningsvirksomhed, 
at støtte ved oprettelsen af 
flere lokaleafdelinger rundt 
om i landet.

Stabilt flagsalg
Flagsalget i 2005 nåede 
nogenlunde samme omfang 
som i 2004. Ændringen af 
regnskabsår medvirkede til 
at næsten alle indbetalinger 
for salget i 2005 nåede frem 
til regnskabsafslutningen. 
Der må stadig gøres en ind-
sats for at øge flagsalget, og 
vi håber at de nye medlem-
mer og foreninger, som har 
indmeldt sig, kan medvirke 
til at aftage flere flag. Vi ved 
godt, at det i dag er svært at 
få nogle til at sælge flagene 
på gaden, men en øget 
omtale af Danmarks-
Samfundets virke kan forhå-
bentlig styrke flagsalget.

Endnu et aktivt år
Flagsalget skal - jf. indsam-
lingslovens bestemmelser 
- opgøres således, at det 
klart fremgår hvad brutto-
salgsbeløbet andrager. Der 
redegøres endvidere for evt. 
salgsomkostninger, som skal 
stå i et rimeligt forhold til 
flagsalget.

Også i 2005 opnåede vi 
at få kr. 250.000 i tilskud 
fra Kulturministeriets pulje 
af tipsmidler. Det er dog 
en betingelse for et fortsat 
tilskud, at vi selv gør en ind-
sats, og Kulturministeriet for-
langer at tilskuddet bruges 
efter vort formål. 

Fane- og flagtildelinger 
i 2005
Med de til rådighed værende 
midler har det i 2005 været 
muligt at tildele 59 flag og 
120 faner. Alligevel har det 
været nødvendigt at afslå en 
del ansøgninger.

At få tildelt en fane forpligter. 
Derfor er ansøgningsskema-
erne blevet forsynet med en 
forpligtelse til, i et eller andet 
omfang fremover at aftage et 
antal Valdemarsflag. 

Med henblik på at nedbringe 
omkostninger ved indkøb 
af faner og flag har vi bedt 

flagfabrikkerne om at give 
tilbud på levering for det 
kommende år. Det blev dog 
samtidig fremhævet, at vi 
ikke ville slække på kvalitets-
kravene. Vore faner og flag 
udføres nu i en kraftig uld.

På foranledning af en hen-
vendelse fra Dybbøl Banke 
har vi besluttet at bevilge 
fast tildeling af store flag til 
Nationale Mindesmærker. 
Forudsætningen er, at man 
ved mindesmærket kundgør 
at flaget er skænket af 
Danmarks-Samfundet, og at 
der sælges Valdemarsflag 
på stedet. 

Diplomer
Det blev i 2004 besluttet 
at genindføre et diplom i 
forbindelse med udlevering 
af faner og flag. Diplomerne, 
der er forsynet med lands-
formandens og lokalforenin-
gens underskrift, fremhæver 
tillige forpligtelsen til at støtte 
flagsalget fremover.

Det er vort indtryk at udleve-
ringen af diplomet er blevet 
vel modtaget, idet man nu 
har et synligt bevis at kunne 
overdrage fanemodtageren. 

Valdemarsdag 2005
Valdemarsdagen i 2005 blev 

Af landsformand Nils Ole Kajhøj



fejret flere steder ved afhol-
delse af flagfester. Til den 
store flagfest i Den fynske 
Landsby i Odense havde 
vi den glæde, at se Hans 
Kongelige Højhed Prins 
Joachim komme tilstede og 
medvirke ved uddelingen af 
17 faner. Talen for flaget blev 
holdt af justitsminister Lene 
Espersen. Arrangementet, 
der havde samlet 1.000 
gæster, blev begunstiget af 
et pragtfuldt sommervejr.   

Med udgangspunkt i den nye 
struktur håber landsledelsen, 
at der kan afvikles endnu 
flere Valdemarsfester rundt 
om i landet. De nuværende 
flagfester, der afvikles på en 
smuk og værdig måde, ses 
gerne omtalt i lokalpressen. 

Vi er meget glade for vor 
protektors støtte til vort 
arbejde, og vi ser gerne prin-
sen deltage ved flagfester 

udenfor de større byer. Det 
vil formentlig give os mere 
omtale.

Vort ansigt ud ad til
Hjemmesiden er i årets løb 
blevet helt omlagt, og den er 
flittigt benyttet med i gen-
nemsnit 600 henvendelser 
om måneden. I løbet af det 
kommende år vil hjemmesi-
den tillige kunne bruges som 
internt kommunikationsmid-
del for henholdsvis landsle-
delse, lokalrepræsentanter 
og medlemmer ved tildeling 
af password. 

Antallet af daglige hen-
vendelser til kontoret om 
brugen af Dannebrog er ikke 
aftagende, selvom mange 
svar kan læses på vor hjem-
meside. Der kommer mange 
e-mails, hvor forretningsfø-
reren besvarer rutinespørgs-
mål, mens det overlades 
til formanden eller andre i 

landsledelsen at besvare 
mere principielle spørgsmål. 

Medlemmer
Som det fremgår af vore 
vedtægter kan enkeltperso-
ner, foreninger og firmaer 
m.fl. blive medlem af 
Danmarks-Samfundet. Hvad 
får man så som medlem? 
Man får en medlemsnål, 
løbende orienteringer om 
Danmarks-Samfundets virk-
somhed, et lille ark flag og 
foldere til hvervning.

”Sådan bruges 
Dannebrog” 
- er den nye titel på vor 
publikation, om hvordan 
man skal bruge vort flag. Det 
gamle oplag er ved at være 
opbrugt, så landsledelsen 
har besluttet gennemgrib-
ende at forny bogen. 

Format og omslag vil være 
uændret, men hele teksten 
vil blive omskrevet til et let 
læseligt og tidssvarende 
dansk. Flere af illustratio-
nerne vil blive erstattet af 
fotos og inddelingen i de 
enkelte kapitler vil blive mere 
overskuelig og brugervenlig. 

Bogen, der forventes udgivet 
i sommeren 2006, vil blive 
fremstillet med professionel 
bistand fra tekstforfatter 
og fotograf. A.P. Møllers 
fond har givet tilsagn om at 
bidrage ved udgivelsen.
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