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Den 10. juni 1908 blev 
Danmarks-Samfundets 
Aalborg-kreds stiftet ved et 
møde i Aalborg Latinskoles 
festsal. Baggrunden var den 
internationale krise omkring 
århundredeskiftet, som fik 
en gruppe mennesker til at 
beslutte at arbejde upolitisk 
og i fællesskab for at styrke 
det nationale sammenhold 
med Dannebrog i spidsen.

Sådan startede det hele, og 
i løbet af sommeren 1908 
blev der oprettet foreninger 
i blandt andet Aarhus og 
København. Landsorganisa-
tionen Danmarks-Samfundet 
blev stiftet den 13. septem-
ber samme år.

I 1912 var Danmarks-
Samfundet blevet lands-
dækkende, og idéen om 
en årlig landsindsamling på 
Valdemarsdag den 15. juni 
opstod. Allerede samme år 
gav Kong Christian X tilla-
delse til det årlige flagsalg. 

I tråd med tiden
Danmarks-Samfundets har 
i de 100 år fulgt tidens ten-
denser. I 1920´erne var det 
hjælpearbejdet i Sydslesvig 
og på Grønland, som var 
hovedaktiviteterne. I årene 

100 år og klar til 
fremtiden
Af landsformand Nils Ole Kajhøj

1940-45 kunne flagsalget 
fortsætte og medvirke i at 
understøtte det danske folks 
fællesskabsfølelse. Det var i 
den periode, at flagsalget og 
uddelingen af flag og faner 
samt arbejdet med Dan-
nebrog blev formålsbestemt 
som Danmarks-Samfundets 
hovedopgave.

I 1969 var Danmarks-Sam-
fundet hovedaktør i at fejre 
Dannebrogs 750 års jubi-
læum overalt i landet. Det 
regner vi også med at være, 
når vi skal festligholde 800 
året i 2019.

I løbet 1990´erne blev det 
stadigt vanskeligere at 
sælge Valdemarsflag, og 
indtægterne faldt drastisk. 
Som kompensation herfor 
modtager vi nu tilskud fra 
tips- og lottomidlerne.

I Danmark har vi ingen 
flaglov, som regulerer anven-
delse af vort nationalsymbol, 
og alligevel har vi nogle 
ret strenge hævdvundne 
regler, som alle følger. Disse 
regler og andet informati-
onsmateriale om Dannebrog 
har Danmarks-Samfundet 
samlet i en populær publika-
tion Sådan bruges Danne-

brog, som senest er kommet 
i en nyredigeret udgave i 
2007.

Dannebrog er ikke et politisk 
anliggende; danskerne kan 
selv fastsætte regler og 
normer for flagets anven-
delse. Det er baggrunden 
for, at vi i Danmark i 100 år 
har ladet en upolitisk, frivillig 
organisation som Danmarks-
Samfundet 
• Varetage Dannebrogs tarv 
på vegne af den danske stat 
og det danske folk, 
• Sikre, at Dannebrog som 
nationalsymbol til stadighed 
følger tidsånden og fungerer 
som et folkeligt, nationalt 
samlingspunkt  
• Være den danske flagauto-
ritet.

I en tid, hvor verden bliver 
mere og mere interna-
tionaliseret, er det vigtigt at 
bevare brugen af vort flag 
som en folkelige og national 
begivenhed og en særlig 
dansk kulturbærer. Det har 
Danmarks-Samfundet været 
med til i 100 år, og vi er klar 
til 100 år mere. 
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Det forbudte flag luftes på 
hækken
Dannebrog var gennem 
århundreder forbeholdt 
kongemagten, statsinsti-
tutionerne og flåden. Det 
var magthavernes flag og 
ikke folkets flag. Men fra 
begyndelsen af 1800-tallet 
vandt den folkelige flag-
ning gradvist frem trods 
gentagne forbud mod at 
flage fra gård og hus. Den 
folkelige flagning fik sit gen-
nembrud under Treårskrigen 
(1848-1850), og i 1854 blev 
flagning almindeligt tilladt. 
Det var en naturlig følge af 
den demokratiseringspro-
ces, der blev iværksat med 
Junigrundloven i 1849. 

Selvom grundloven ikke var 
gældende i Sønderjylland, 
blev det også her tilladt at 
flage, og dansksindede 
sønderjyder tog hurtigt Dan-
nebrog til sig. 

Efter 1864 kom Sønderjyl-
land under tysk styre, og 
danske flag måtte ikke 
bruges i det fri, men kun 
i folks private hjem. Her 
blev Dannebrog hængt 
på væggen, broderet på 
sofapuder og malet på pibe-
hoveder og kaffekopper af 
porcelæn. Mange dansksin-

Om Dannebrog i Sønderjylland - 
fortalt i seks billeder
Af museumsinspektør Inge Adriansen og lektor Karen Margrethe Pedersen

dede sønderjyder havde lyst 
til at markere deres sindelag 
over for de tyske myndighe-
der, og det skete undertiden 
ved den årlige hovedrengø-
ring. Så skulle alle tekstiler 
tages frem og luftes på 
hækken - dyner, tæpper 
og duge i røde og hvide 
farver samt Dannebrog. Det 
skete ofte netop den dag, 
hvor den tyske provst var 
på visitation i skolen, eller 
en anden øvrighedsperson 
kom gennem landsbyen. 
På postkort som det viste 
blev der malet Dannebrog 
på hækken for at vise, at 
de dansksindede var både 
opfindsomme i drilleriet og 
omhyggelige med hovedren-
gøringen.    

Dannebrog i kisten
Maleriet af Anne Maria 
Mehrn har titlen Fra Sønder-
jylland i 1890’erne. I et privat 
hjem er standkisten blevet 
åbnet, og moren har fundet 
det gamle flag frem, som har 
ligget på kistebunden i tre 
årtier. Hun har taget flaget 
frem for at vise det til sin 
søn, der netop har modtaget 
indkaldelse til tysk soldater-
tjeneste, der skulle vare tre 
år og medførte, at der skulle 
aflægges faneed. Det var en 
svær beslutning for mange 
unge at tage. Men det var en 
del af borgerpligten, og hvis 
man ikke ville være soldat, 
så måtte man udvandre, og 
det ville på længere sigt føre 
til en betydelig formindskelse 
i antallet af dansksindede. 

I det første årti efter 1864 
foretrak mange at udvandre, 
men derefter valgte de fleste 
at blive værnepligtige for 
derved at fastholde retten til 
at blive i Sønderjylland.  For 
mange ældre sønderjyder 
var det hårdt at se deres 
sønner i tysk uniform og 
at vide, at de havde aflagt 
faneed til det tyske kejserri-
ges flag. Derfor viser moren 
her Dannebrog til sin søn 
med de formanende ord: 
”Hvad der end sker, så husk, 
at du og Dannebrog hører 
sammen!”  

Dannebrog måtte først vaje 
frit igen på afstemningsda-
gen den 10. februar 1920. 
Da kom mange af de gamle 
flag frem fra kistebunden og 
blev hejst i de nyrejste flag-
stænger. Der var en kraftig 
storm på afstemningsdagen, 
så de fleste af de gamle flag 
blev slidt op i den gode sags 
tjeneste. Det gjorde ingen-

ting, da der fra sommeren 
1920 kunne købes nye Dan-
nebrog. 

Dannebrog i agitationen i 
1920
Før folkeafstemningen i 
1920 blev der ført en ener-
gisk agitation både på dansk 
og på tysk side, og der blev 
anvendt store beløb på løbe-
sedler, pjecer og plakater. Et 
statsligt kontor i København 
bekostede trykning af 12 
plakater, udført af fremtræ-
dende rigsdanske tegnere. 
Blandt disse var den viste 
plakat med Dannebrog, der 
blev trykt i et oplag på 5.000 
styk, der blev klæbet op på 
plankeværker og husmure i 
afstemningsområdet. 

Dannebrog bruges som et 
iøjnefaldende virkemiddel 
i en agitation, der udeluk-
kende appellerer til følel-
serne og det ubevidste. Her 
står ikke ”stem dansk”, men 

derimod ”stem dig hjem”, for 
bag den stærke opfordring 
ligger den klare forudsæt-
ning, at Danmark må være 
betragterens rigtige hjem. 

Billedet viser et Danne-
brog, der daler ned over 
en kornmark. Landskabet 
fremstår som indbegrebet 
af det særligt danske: En 
moden kornmark med blide 
bakker og det sølverne blå 
hav i baggrunden samt et 
lille beskedent hus med 
flagstang i læ bag bakken. 
Det kan næppe være mere 
kærnedansk. 

Motivet rummer en 
skjult hentydning til myten 
om det himmelfaldne Dan-
nebrog, der skulle være 
dalet ned fra himlen til 
støtte og opmuntring for 
den danske konge under 
slaget ved Reval i Estland i 
1219. Denne hentydning har 
mange danske i samtiden 
sikkert forstået udmærket, 
da 700 års jubilæet for 
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denne begivenhed var blevet 
tilbørligt fejret i 1919, især af 
Danmarks-Samfundet.  

Også det tyske 
mindretals flag
I Danmark er Dannebrog 
også det tyske mindretals 
flag sammen med Forbunds-
republikken Tysklands og 
delstaten Slesvig-Holstens 
flag, men de tre flag har 
forskellig symbolværdi for 
mindretallet. Det tyske natio-
nalflag og delstatens flag er 
knyttet til medlemmernes 
nationale sindelag og regio-
nale tilhørsforhold, mens 
de markerer sig som loyale 
danske statsborgere ved at 

respektere det danske flag 
og bruge det ved officielle 
lejligheder og have det hæn-
gende på det tyske museum 
sammen med tyske flag. 

Dannebrog har det tyske 
mindretals museum i 
Sønderborg modtaget fra 
Danmarks-Samfundet. 
Det blev overrakt ved en 
ceremoni i 1993, og det var 

første gang, at en hjemme-
tysk institution fik et dan-
nebrogsflag. Derved viser 
flertallet sin anerkendelse af 
mindretallet, og det vidner 
om, at flertal og mindretal i 
Sønderjylland bor og lever 
sammen i gensidig forstå-
else. Ved Deutscher Tag, 
Den tyske Dag, som bliver 
fejret i Sportshalle, den tyske 
idrætshal i Tinglev, hænger 
Dannebrog nu også side om 
side med den tyske natio-
nalfane og delstatens flag. 
Dette danske flag overholder 
imidlertid ikke standardstør-
relsen, fordi det er forlænget, 
så det svarer til det tyske 
flags almindelige længde. 
Denne langstrakte type Dan-
nebrog ser man også ved 
forretninger og virksomheder 
syd for grænsen. Ændrin-
gen skyldes et ønske om at 
lade Dannebrog optræde på 
lige vis med det tyske flag, 
men det opfattes ofte fra 
dansk side som et udtryk for 
respektløshed. 

Hurra-flaget
I Sønderjylland som i resten 
af landet flager private med 
Dannebrog ved helt uhøj-
tidelige anledninger som 
fødselsdage, mens de sjæl-
dent markerer de officielle 
flagdage ved at hejse flaget. 
Det er således en udbredt 
flagskik i mange sønderjyske 
lokalsamfund, at hele nabo-
laget flager, når beboerne 
har rund fødselsdag, bryllup, 
sølv- og guldbryllup. Og når 
der er konfirmation i byen, 

bliver Dannebrog også hejst 
på alle private flagstænger. 
De er almindelige ved alle 
former for beboelse - dog 
ikke hos dem, der tilhører 
det tyske mindretal. Dets 
medlemmer flager ikke 
privat med Dannebrog, og 
da de ikke må flage med det 
tyske flag uden helt spe-
ciel tilladelse, har de ingen 
flagstang.
 
Denne udbredte private 
flagning i Sønderjylland 
kan have sin rod i nationale 
modsætninger efter 1920, 
hvor landsdelen blev genfor-
enet med Danmark. Nu fik 
sønderjyderne mulighed for 
igen at flage med det natio-
nalflag, som stemte overens 
med deres nationale sinde-
lag, og det skulle markeres. 
Denne nationale tilkendegi-
velse eller måske bare en 
lokal samhørighed kan ligge 
bag, at tilflyttere i mange 
sønderjyske lokalsamfund 
bliver gjort opmærksom på, 
at der hører en flagstang til 
i haven. Her markerer man 
ikke blot fest og glæde men 
også sorg med Dannebrog. 
Sker der et dødsfald, bliver 
flaget samme dag hejst på 
halv stang i hele nabolaget, 
ligeledes i forbindelse med 
begravelsen. Da flaget skal 
hejses til tops efter begra-
velsen, må mange udearbej-
dende have nabohjælp til at 
sørge herfor. Det er en del 
af forpligtelserne i flagfælles-
skabet.
 

Sønderjyderne bruger 
også Dannebrog i sports-
verdenen, i politik og i den 
kommercielle verden, hvor 
alskens produkter forsynes 
med flaget som et dansk 
kvalitetsmærke. På duge, 
servietter, lys og indpak-
ningspapir har det tillige en 
hurra-funktion, og disse pro-
dukter bliver brugt til fødsels-
dage - i særligt rig målestok 
ved børnefødselsdage og 
andre private festlige sam-
menkomster sammen med 
bordflag. Men derved adskil-
ler sønderjyderne sig ikke fra 
andre. 

De rød-hvide ansigter
Ansigter malet med Dan-
nebrog dukkede første gang 
op ved sportsbegivenheder 
i midten af 1980’erne. De 
signalerer det nationale 
tilhørsforhold men er tillige 
et kamptegn og et udtryk 
for sjov, skæg og ballade. I 
Sønderjylland forekommer 
dannebrogsflaget tillige som 
ansigtsmaling hos danske 
børn i sammenhæng med 
tyske børn, som har malet 

det tyske nationalflag i 
ansigtet. Således er to børn 
med hvert sit flag i hovedet 
et gennemgående symbol, 
som Region Sønderjylland-
Schleswig bruger i sine 
publikationer. Ifølge Regi-
onskontoret symboliserer de 
”Med hinanden - Miteinan-
der”, for det danske og det 
tyske flag smiler til hinanden. 
Denne flagsymbolik med de 
to bemalede barneansigter 
forekommer både på for-
siden og som sidemarkør 
i jubilæumsskriftet 10 år 

Region Sønderjylland-
Schleswig fra 2007, i Regi-
onskontorets informations-
brochure og på forsiden af 
noget af dets dansk-tyske 
undervisningsmateriale.
 
De bemalede danske og 
tyske hoveder spejler sig 
også i hinanden og viser 
gensidighed og fordra-
gelighed. De er på ingen 
måder det kamptegn, som 
ansigtsmalingen er udtryk 
for i sportsverdenen. I den 
er Sønderjylland i øvrigt et 
af de steder, hvor ansigter 
kan have malet et Danne-
brog på den ene kind og det 
tyske flag på den anden. 
Det blev set hos nogle af 
mindretalsmedlemmerne 
under verdensmesterskabet 
i fodbold i 2006. De holdt 
øjensynlig med både Dan-
mark og Tyskland, eller også 
var de to flag et udtryk for et 
fodfæste i både det danske 
og det tyske, som resulterer i 
en dobbeltbundet identitet.

6
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Danmarks-Samfundets 
virksomhed blev i 2007 
præget af tre hovedemner: 
Udgivelse af bogen Sådan 
bruges Dannebrog, forbere-
delserne til 100 års jubilæet 
her i 2008 og vores planer 
for fremtiden.

Sådan bruges Dannebrog 
endelig på gaden
Landsledelsen havde 
regnet med, at den nye 
udgave af Sådan bruges 
Dannebrog kunne komme 
på gaden i 2006, men 
på grund af forskellige 
forhold måtte vi begynde 
forfra med arbejdet i 
efteråret, og efter et 
travlt forår og et godt 
samarbejde med vores 
trykkeri kunne vi udgive 
bogen den 12. juni 2007.

Danmarks-Samfundet har 
siden sin start i 1908 været 
med til at beskrive fornuftig 
praksis for brug af Dan-
nebrog - og har påtaget 
sig opgaven med at fast-
lægge hensigtsmæssige 
retningslinjer for brug af flag 
og faner i Danmark. For at 
fremtidssikre Danmarks-
Samfundets vejledning, har 
der været anvendt en del tid 
på at få opdateret de mange 
praktiske oplysninger og få 
nyskrevet teksten. Gennem 

Travle år
Af landsformand Nils Ole Kajhøj

tegninger og fotos fremtræ-
der bogen nu mere læseven-
lig og nutidig end nogensinde. 

I bogen er 
samlet så mange generelle 
informationer og faktuelle 
oplysninger om Dannebrog 
og dets anvendelse, som 
det kan lade sig gøre. Det 
betyder, at den kan bruges 
som håndbog for nybegyn-
dere - og anvendes i de 
mange situationer, hvor der 
er behov for at genopfriske 
praksis for korrekt brug af 
flag og faner.

Bogen er udgivet med støtte 
fra A.P. Møller og hustru 
Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til almene formaal 

- og er blevet vel modtaget 
overalt, selvom vi nok havde 
håbet på lidt mere omtale i 
pressen efter at have fordelt 

den til næsten 250 dag- 
og ugeblade. Den er også 
fordelt til alle borgme-
sterkontorer og samtlige 
folketingsmedlemmer, og 
Udenrigsministeriet har 
valgt at fordele den til samt-
lige danske ambassader. 
Endvidere ligger bogen nu 
på mange af landets biblio-
teker. 

Vi har ikke uventet - med 
god hjælp fra de mange 
brugere - konstateret, at der 
er mangler i bogen, som 
samles til næste udgave. 
Væsentlige rettelser vil 
løbende blive lagt ud på 
vores hjemmeside.
 
På vej til de 100 år
Allerede i 2005 blev det 
besluttet, at 100-års jubi-
læumsarrangementet i år 
skal gennemføres i Aalborg. 
Planlægningen tog fart efter 
august, hvor der har været 
holdt møder med Aalborg-
komiteen. Ved årsskiftet 
forelå der en endelig plan 
for festlighederne. Samtidig 
fik vi en tilkendegivelse fra 
hoffet med tilsagn om, at 
vores protektor Hans Kon-
gelige Højhed Prins Joachim 

agter at deltage.

Til jubilæumsåret har 
landsledelsen valgt at lave 
en samlet PR-løsning med 
professionel bistand. Erfa-
ringerne fra udarbejdelsen 
af Sådan bruges Dannebrog 
taler for det, og vi har fået et 
flot oplæg fra firmaet Nør-
gård Mikkelsen i Odense. 
Der er lagt op til et stort og 
dyrt projekt, som vi håber at 
kunne finansiere ved bidrag 
fra fonde og de midler, som 
vi har lagt til side til jubilæ-
umsåret. 

 - og klar til fremtiden
Siden den nuværende 
landsledelsen blev sammen-
sat i 2005, har vi sat mange 
ting i gang. Opgaverne har 
først og fremmest været at 
modernisere organisationen, 
og at få udgivet den nye bog 
om Dannebrog. 

Sidste forår besluttede vi at 
gennemføre et weekend-
seminar om fremtid og visio-
ner i efteråret i Fredericia.

Overskrifterne på vores 
udviklingsplan blev syn-
liggørelse, alternativer til 
flagsalget som vigtigste 
indtægtskilde og udvikling 
af en indsamlingsguide med 
beskrivelse af nye måder at 
sælge flag og få medlemmer 
på. Endvidere står udgivelse 
af nyhedsbreve, støtte til og 
styrkelse af lokalforening-
erne og medlemspleje 
gennem lokalforeningerne 

på dagsordenen. Endelig vil 
vi udforme en pressestra-
tegi.

Faner og flag til alle - og 
flot medlemsfremgang
Repræsentantskabsmødet i 
2007 var henlagt til Kolding, 
hvor de lokale folk havde 
gjort det let for landsledel-
sen. Kolding Uddannelses 
Center blev en god ramme 
om mødet og Flyverhjem-
meværnets orkester var 
med til at gøre indledningen 
særligt festlig. Vedtægterne, 
der nu har været gældende 
i tre år, blev drøftet, og der 
var ønske om, at de bliver 
revideret i år.

Flagsalget er stadig vores 
største indtægtskilde, og vi 
opnåede sidste år et uæn-
dret salg i forhold til året før. 
Kulturministeriets pulje af 
tipsmidler gav os samtidig 
en forhøjelse på kr. 50.000 til 
årligt kr. 300.000. Betingel-
serne for at modtage dette 
tilskud er fortsat, at vi selv 
gør en indsats, og at vi fuldt 
ud anvender midlerne efter 
vores formål.

Sidste år kunne vi imøde-
komme alle ansøgninger 
og uddele 250 flagenheder 
fordelt på 117 faner og 133 
flag. Med nye forbedrede 
indkøbsaftaler har vi fået 
mulighed for at øge tildelin-
gerne i år. Det er stadig op til 
lokaleforeningerne at priori-
tere ansøgningerne uden at 
gå på kompromis med vores 

regler om, at foreninger m.fl. 
modtager flag og faner efter 
hjælp-til-selvhjælp-princippet 
- det vil sige er medlemmer, 
køber eller sælger flag. 

Valdemarsdag blev sidste år 
traditionen tro fejret ved flag-
fester flere steder i landet. 
Endnu engang opfordrer vi 
til, at omtale af og billeder fra 
flagfesterne sendes til lands-
kontoret, så de kan blive 
omtalt på vores hjemmeside 
både før og efter.

Sidste års flagfest i Christi-
ansborg Slotskirke fik særlig 
opmærksomhed: Danske 
Spil havde taget imod tilbud-
det om at besøge os for at 
vise et eksempel på, hvad 
tipsmidlerne bruges til. Det 
fik vi at se i forbindelse med 
lottotrækningen på tv den 
23. juni, og indslaget blev 
gentaget i forbindelse med 
nytårstrækningen. 

Siden 2005 har det været 
muligt at blive medlem af 
Danmarks-Samfundet, og 
det tilbud er blevet godt 
modtaget. Vores medlems-
tal var den 1. februar 380 
enkeltmedlemmer mod 208 
året før - og 151 forenings-
medlemmer mod 69 året før. 
Vores hvervefoldere, der 
deles ud med rund hånd, 
bliver vel modtaget.
 
Medlemskontakten er blevet 
styrket med udsendelse af et 
nytårsbrev med en flagka-
lender. 
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Vi opfordrer lokalforenin-
gerne til i større grad at tage 
kontakt til medlemmerne. De 
udgør en personkreds, som 
har vist interesse for os, og 
som måske gerne vil bidrag 
med mere end det årlige 
kontingent. Medlemmer er 
selvfølgelig også velkomne 
til at kontakte lokalforenings-
formanden, hvis de ønsker 
at bidrage med ideer og 
praktisk arbejdskraft.

Den interne kommunikation 
over vores hjemmeside er 
blevet styrket i det forløbne 
år. Lokalrepræsentanterne 
gør i udstrakt brug af blandt 
andet skabeloner og fortrykt 
papir, der er til rådighed i 
udvidet omfang.

Årsskriftet fik sidste år yder-
ligere et løft, men også her 
er der plads til flere indlæg 
og billeder om lokale flag- og 
faneaktiviteter. Det vil gøre 
hæftet til mere spændende 
læsning. Vores annoncører 
hjælper i udstrakt grad med 
at finansiere bladet.

2007 blev et aktivt år for 
Danmarks-Samfundet, og 
2008 ser ikke ud til at blive 
mindre aktivt. Vi håber med 
100-års jubilæet at få vores 
arbejde gjort mere synligt 
i offentligheden. Vi har lidt 
medvind for tiden, og det 
skal vi udnytte på fornuftig 
vis.

I 2007 gik Danmarks-Sam-
fundet og Hjemmeværnet 
sammen om at højtidelig-
holde 4. maj tre steder her 
i Hedensted Kommune, 
nemlig i Korning, Bøgballe 
og Dollerup.

Alle tre steder indledte vi 
med at synge En lærke 
letted og sluttede med Altid
fredig.

I Korning indledte Dan-
marks-Samfundets lokal-
formand Arne Rosenkvist, 
hvorefter Knud Madsen fra 
Korning fortalte om for-
skellige begivenheder fra 
byen og omegnen under 
besættelsen. Knud Madsen 
mente, at han nok var en af 
de sidste, der kunne huske 
selve besættelsestiden i og 
omkring Korning - og kom 
desuden ind på den store 
glæde, det var, da friheds-
budskabet kom gennem 
radioen: ”De tyske trop-
per…”.

Der blev lagt blomster, og en 
faneborg flankerede min-
destenen, der blev rejst af 
Korning-borgere i 1947.

Derefter kørte vi til Bøg-
balle, hvor Rosenkvist igen 
indledte, hvorefter folketings- 
og byrådsmedlem Hans 
Kristian Skibby tog over. Her 

Travl 4. maj i Hedensted
Af Kurt Müller Pawlowski, foto Steen Rasch.

mindedes vi de syv unge 
mænd, der mistede livet 
ved et flystyrt i 1943. Hans 
Kristian Skibby kom i sin tale 
ind på de to begreber fred 
og frihed:

 - Det ene begreb er ikke 
noget værd uden at være i 
samklang med det andet. Vi 
mindes i dag, at de syv unge 
mænd ofrede det højeste, 
man kan ofre, nemlig livet, 
sagde han.

Donnerup var det tredje 
og sidste sted på dagens 
rute. Rosenkvist indledte 
igen, hvorefter tidligere 
borgmester i den gamle 
Tørring-Uldum Kommune, 
byrådsmedlem Frede Jacob-
sen tog over.
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Han kom i sin tale ind på, at 
selv om vi er et lille land, så 
må vi også hjælpe til
i krigszoner for at højne 
friheden og demokratiet, selv 
om vi alle er klar over, at det 
kan koste liv. 

På årets repræsentantskabs-
møde blev der udnævnt et 
antal nye æresmedlemmer. 
Æren tilfaldt de tidligere 
landsformænd Erik Haun-
strup Clemmensen og Sv. 
Erik Husum, den gennem 
mange år allestedsnærvæ-
rende Else Sudergård samt 
tre mangeårige amts- og 
lokalrepræsentanter Helge 
Moosmann, Sønderjyl-
land og Mogens Danielsen, 
Nordjylland og Arne Dahl, 
Holbæk.

Æresmedlemmer på 
stribe



”SvendborgTryks miljøsalg
Lisbeth Engel Hansen, sekretariatschef i Miljømærkesekretariatet udtaler: 
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Få det gode hold bag dig! 

Hjemmeværnsforeningen for 
Køge & Omegn tog initiativ 
til markering af 200 året for 
„Træskoslaget” ved Køge 
og Herfølge den 29. august 
1807 - et slag med dårligt 
udrustede danske lande-
værnssoldater mod velud-
rustede engelske soldater 
forud for belejringen og bom-
bardement af København 
i dagene 2. - 5. september 
1807. 

Historien er den, at general-
major Oxholm og general-
løjtnant Castenschiold efter 

Faner og træsko
Af Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundet i Køge

befaling havde samlet lan-
deværnssoldater fra Midt- og 
Sydsjælland, Lolland-Falster 
og Møn. Den 29. august stod 
bataljonen nord for Køge 
overfor veludrustede engel-
ske soldater under ledelse af 
generalmajor Wellesley. 

Slaget, der sluttede ved 
Herfølge kirke, blev til et 
knusende nederlag. Der faldt 
1.100 danske officerer og 
landeværnssoldater. Mange 
landeværnssoldater tabte 
deres træsko under flugten 
fra den engelske tropper. 

Derfra navnet på slaget.

Danmarks-Samfundet 
medvirkede i arrangementet 
sammen med foreninger 
med faner, som dannede 
rammen ved afsløringen 
af en mindesten ved Her-
følge Kirke og nedlægning 
af kranse ved mindestenen 
ved Køge Skitsesamling. 20 
foreningsfaner fra spejdere, 
idrætsforeninger, hjemme-
værn og sangkor deltog i 
mindegudstjenesten i Køge 
kirke.



Historien om, hvordan 
Egernførde FDF fik sin nye 
fane, begyndte med en helt 
anden aftale. Sydslesvigsk 
Forenings distrikt Egernførde 
havde tidligere haft besøg af 
Forsvarsbrødrenes Kor fra 
Vejle, og vi var blevet enige 
om, at de skulle komme igen 
til vores friluftsårsmøde i 
2007.

Da vi skulle aftale de sidste 
formaliteter, nævnte deres 
kormedlem og planlægger 
Egon Markussen, at han var 
blevet formand for Dan-
marks-Samfundet i Vejle. 
Mens vi snakkede om løst 
og fast, kom ideen…

Egernførde FDF havde en 
meget gammel fane. Så vi 
blev enige om, at der - i al 
hemmelighed - skulle søges 
om en ny fane fra Danmarks 
Samfundet til Egernførde 
FDF. Det skulle blive den 
helt store overraskelse for 
FDF’erne - og min far.

På vores årsmøde kunne jeg 
som mødeleder byde lands-
formanden for Danmarks-
Samfundet, Niels Ole Kajhøj 
velkommen i Sydslesvig 
og fortælle, at han havde 
en fane med, som han ville 

Festlig og overraskende faneover-
rækkelse til Egernførde FDF
Af Gitte Hougaard-Werner, næstformand i SSF-distrikt Egernførde

udlevere til Egernførde FDF. 
Det var et forundret ansigt, 
jeg så, da jeg bad kredsle-
deren - altså min far, om at 
komme op og tage imod.

Selve faneindvielsen inde-
bærer, at der skal slås tre 
søm i fanestangen - for 
Dronningen, for fædrelan-
det og for foreningen. Hertil 
havde vi valgt kredslede-
ren, altså min far, formand 
for Seksmandsudvalget 
og hovedtaler ved mødet, 
folketingsmedlem Kim 
Andersen, og det tredje søm 
blev slået i af Vejle FDF-
orkesters dirigent Gunnar 
Videbæk. I mange, mange 
år har de nemlig spillet for os 
ved vores årsmøde, og det 

har været min far, der har 
taget sig af dem under deres 
ophold i Egernførde, så det 
var et helt naturligt valg.

Senere fik jeg lejlighed til at 
forklare hele historien, og 
det var en rørt og stolt kreds-
leder og far, der takkede for 
fanen og den dejlige over-
raskelse.

Alle blev enige om, at en 
sådan faneoverrækkelse 
er en højtidelig og festlig 
begivenhed, som vi aldrig 
glemmer.

Sådan gik det til, at Egern-
førde FDF fik en ny fane, 
selvom de ikke helt selv 
havde søgt om den ...

– bedst  i  længden
GT Glasfiber A/S 

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

www.danomast.dk

Fane med befaling
Danmarks-Samfundets mangeårige repræsentant i 
Holbæk, Arne Dahl var kommet i militære omgivelser, da 
Hjemmeværnets Stabskompagni skulle have overrakt en 
ny fane.

Efter at Arne Dahl havde overdraget fanen, blev den 
behørigt indviet, idet distriktschefen, major Henrik Kor-
reborg slog det første søm i. Derefter læste kompagni-
chefen, Peter T. Hansen den gamle fanebærerbefaling for 
faneløjtnant og fanebærer, inden de fik fanen overdraget i 
deres varetægt.
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Følg med, meld dig ind, 
søg om faner og flag, 

send ”historier” og fotos
fra lokale flagbegivenheder

www.danmarks-samfundet.dk



Den officielle del af årsmø-
det 2007 på Amtmandsgår-
den i Rendsborg - inden 
fællesspisningen og under-
holdning - fik sit højdepunkt 
ved, at landsformanden for 
Danmarks-Samfundet Niels 
Ole Kajhøj overrakte en fane 
til SSF i Rendsborg med 
ønsket om, at den bruges 
flittigt og med respekt.

Endelig var et i lang tid 
næret ønske gået i opfyl-
delse. Efter den traditionelle 
ceremoni, hvor de tre søm 
blev slået i fanestangen, 
blev fanen båret ud af den 

Fane til amtmandsgården i 
Rendsborg
Af Morten Jochimsen, SFF Rendsborg

forhenværende formand for 
SSF Rendsborg By, Rejner 
Bogdan.
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Deltagerne i årets repræ-
sentantskabsmøde i DGI- 
byen i hjertet af København 
blev budt velkommen med 
klingende spil fra Holbæk 
Garden, inden landsformand 
Nils Ole Kajhøj bød velkom-
men og mødet kunne gå i 
gang.

Formandens beretning, 
regnskabet og landsledel-
sens planer for fremtiden 
blev godt modtaget af de 
mange mødedeltagere, og 
der var da også genvalg til 
den samlede landsledelse.

Samtidig justerede repræ-
sentantskabsmødet for-
eningens vedtægter, der nu 
har virket i et par år, efter 

Velbesøgt repræsentantskabsmøde

at organisationen 
ændrede karakter 
fra en forholdsvist 
løs sammenslut-
ning af ligesindede 
til en demokratisk 
medlemsbaseret 
forening.

Efter selve repræ-
sentantskabsmødet 
var der orientering 
af repræsentanterne 
om blandt andet de 
kommende jubilæ-
umsaktiviteter og 
”best practise” for 
lokalforeninger, som 
Arne Rosenkvist fra 
Hedensted stod for. 

Nu svajer verdens ældste 
fane i festsalen på Amt-
mandsgården og hilser alle 
gæster velkommen.

Danmarks-Samfundet fejrer 
sine første 100 år med en 
kampagne, der har fået 
arbejdstitlen ”Vi flager for 
Dannebrog”. Kampagnen 
skal - i overensstemmelse 
med vores formålsparagraf 
- styrke kendskabet til og 
respekten for Dannebrog 
og udbrede kendskabet til 
Dannebrogs betydning som 
nationens samlingsmærke 

Vi flager for Dannebrog
og kendskabet til korrekt 
brug af Dannebrog.

Målgruppen for kampagnen 
er ”familien Danmark”, hvor 
glæden over Dannebrog er 
stor, men hvor kendskabet 
til ”hvordan” og ”hvorfor” er 
lille.

Derfor får kampagnen en 
”let” tone, der gerne skulle 

vække interesse og nysger-
righed hos mange.

Forsiden på dette årsskrift, 
der udkommer nogenlunde 
samtidig med, at kampagnen 
skydes i gang, er grafikerens 
første bud på den tone, der 
kommer til at præge hele 
kampagnen - og måske hele 
Danmarks-Samfundets frem-
tidige kommunikation.
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Indtægter
Salg af flag 388.709
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 300.000
Salg af bøger og mærkater m.v. 30.283
Diverse indtægter 158.759
Kontingent 59.283
Renteindtægter 3.317
Bidrag fra kommuner, virksomheder, foreninger m.v.        -
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 150.000
 kr.  1.090.351
Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  26.505
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter   715.516
Administration  212.799
Øvrige omkostninger  117.354
   1.072.174
Årets resultat   kr. 18.177

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 2007 samt af resultatet af organisationen aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Regnskabets orginaleksemplar er underskrevet af Landsledelsen og revideret.

København, den 7. marts 2008
KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2007
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2007

Region Faner Faneduge Flag Ialt
Nordjylland 13 2 6 21
Midtjylland 31 6 87 124
Syddanmark 35 5 8 48
Sjælland 32 6 38
Hovedstaden 11 6 5 22
Sydslesvig 2 5 7
I alt 124 19 117 289

Oversigt over tildelte faner og flag i 2007
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