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Et 100 års jubilæum kan 
naturligvis ikke på upåag-
tet hen. I landsledelsen og 
rundt om i landet blev der 
brugt mange kræfter på at 
festligholde året med et godt 
resultat til følge.
I de seneste 8-10 år er der 
sket utrolig meget i Dan-
marks-Samfundet, og det var 
også nødvendigt, hvis vi ville 
overleve vort jubilæum uden 
at bære præg af at være en 
traditionsbundet og ”noget 
støvet” virksomhed. Perio-
den har været præget af en 
gennemgribende modernise-
ring af organisationen.

Med tilskud fra tipsmidlerne 
fra 2004 blev vore økonomi-
ske muligheder udvidet, og 
med ved-tægtsændringerne 
i 2005 blev Danmarks-
Samfundet en moderne 
demokratisk ledet organisa-
tion. Sideløbende hermed 
blev kontakten til vore lokale 
repræsentanter, vore flag- og 
fanemodtagende organisa-
tioner og øvrige samarbejds-

Efter jubilæumsåret 
skal vi videre..

partnere forbedret. Vort 
ansigt udadtil blev frisket op 
med en ny hjemmeside, nyt 
design på skrivelser og års-
skriftet.
Bogen ”Sådan bør man 
bruge Dannebrog” kom i 
2007 i en helt ny og læse-
venlig udgave under navnet 
”Sådan bruges Dannebrog”. 
Til stor glæde anvendes 
bogen som en autoriseret 
vejledning. Danmarks-Sam-
fundet betragtes at være den 
danske flagautoritet.

Men Danmarks-Samfundet 
hviler ikke laurbærrene; Vi 
skal videre! 

Danmarks-Samfundet vil i de 
kommende år gøre meget 
for at vor virksomhed bliver 
synliggjort i dagligdagen.
Vi mener bl.a. at det er 
yderst relevant at give børn 
og unge oplysning om 
Dannebrog set i et historisk 
sammenhæng. Som en del 
af vort jubilæumsprojekt fil 
vi fremstillet et forslag til 

materialer til undervisnings-
brug op til 5. klassetrin, men 
nåede ikke at få Undervis-
ningsministeriets godken-
delse i efteråret 2008. Vi 
prøver igen i 2009. 

Gennem nye og spændende 
tilbud om foredrags- og 
oplysningsvirksomhed håber 
vi på øget opmærksomhed 
om vor virksomhed.

Som et indsatsområde vil 
vi se på en generel udvik-
ling af organisationen. Ved 
vedtægtsændringerne i 2005 
var det alene det organisa-
toriske, der var til debat. Det 
er måske nu tidspunktet hvor 
vi skal se om en ændring af 
vort idegrundlag og formål 
kan bære Danmarks-Sam-
fundet ind i en ny tid.

Der skal stadig være brug 
for Danmarks-Samfundet 
som en kulturbærende orga-
nisation!    

Af landsformand Nils Ole Kajhøj
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Den 10. juni 1908 skabte 
medlemmer af det bedre 
borgerskab i Aalborg ved et 
møde på Latinskolen ideen 
til det, der senere, samme 
år, skulle blive landsorgani-
sationen Danmarks-Sam-
fundet.
 
Ideen var, gennem dona-
tioner af faner til foreninger, 
at forstærke nationalitets-
følelsen i det Danmark, 
som endnu ikke på dette 
tidspunkt havde fået stemt 
Sønderjylland (Nordslesvig) 
hjem.

Danmarks-Samfundets 100 års 
jubilæum i Aalborg.

Det var på den baggrund, at 
Aalborg kredsen allerede i 
2006 søgte Landsledelsen 
om, at den ville gennemføre 
100 års jubilæets hovedar-
rangement i Aalborg. Inden 
ansøgningen blev afsendt, 
havde kredsen fået tilsagn 
fra Aalborg Kommune, der 
viste sig meget villig til at 
støtte et sådant arrange-
ment. I konkurrence med 
Århus kredsen lykkedes det 
så, at få arrangementet til 
Aalborg. 

100 års jubilæet blev som 
bestemt gennemført lørdag 

den 14. juni. Dagen var 
en smuk sommerdag og 
mange Aalborgensere var på 
gaden. 

Danmarks-Samfundets 
protektor, Hans Konge-
lige Højhed Prins Joachim 
ankom til Aalborgs rådhus og 
indledte her jubilæumsda-
gen med en reception, hvori 
deltog daværende justitsmi-
nister Lene Espersen, Aal-
borgs borgmester Henning 
G. Jensen, inviterede gæster 
fra samarbejdspartnere samt 
mange andre.

Efter den korte reception 
fandt faneoverrækkelserne 
sted på Gammel Torv, der 
nu var smukt omkranset af 
utallige foreningsfaner, der 
fra to startsteder i byen var 
marcheret til byens centrum 
og nu mødtes til fest.

Dagens højdepunkt var da 
HKH Prins Joachim over-
rakte efter en kort tale 10 

foreningsfaner. HKH  Prins 
Joachim blev efterfulgt af 
daværende justitsminister 
Lene Espersen, der holdt en 
flot tale for Dannebrog og 
herpå overrakte børnefaner 
og flag i overværelse af de 
mange fremmødte.

Et andet højdepunkt var 
gudstjenesten i byens dom-
kirke Budolfi. Her var det 

HKH Prins Joachim hilser på nogle af de mange fremmødte foreningsfaner.

Aalborg kredsens fane føres som den første af de mange ind til flaggudstjenesten.

stiftes biskop, Søren Lod-
berg Hvas, der forestod den 
kirkelige handling.  I kirken 
havde de mange faner, efter 
en kort march gennem byen, 
taget opstilling.

Dagen sluttede med, at Aal-
borg Kommune var vært ved 
en frokost, der blev gennem-
ført dels på Rådhuset og 
dels på Helligåndsklosteret.

Støt Danmarks-Samfundet - bliv medlem

Læs mere på www.danmarks-samfundet.dk

Af Birte Johansen
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100 år og klar til fremtiden
Af landsformand Nils Ole Kajhøj

100 års jubilæet prægede i 
stor grad Danmarks-Sam-
fundets virksomhed i 2008. 
Vi satsede stort!  Noget gik 
godt og andet fik ikke den 
gennemslagskraft, som vi 
havde håbet på.

100 års jubilæum i 2008
Allerede i 2005 blev det 
besluttet at vort 100-års 
jubilæumsarrangement 
skulle henlægges til Ålborg. 
Det var her ideen blev skabt 
den 10. juni 1908, og det var 
afgørende for beslutningen. 
I efteråret 2007 blev der 
afholdt 2 planlægningsmø-
der og mødeaktiviteten tog 
fat i foråret 2008. Vi fik ved 
årsskiftet tilsagn om, at vor 
protektor HKH Prins Joachim 
ville deltage i festlighederne 
i Ålborg. Prinsens bryllup 
i maj måned fik heldigvis 
ingen indflydelse på vort 
festarrangement.
 
På baggrund af erfaringerne 
fra udgivelsen af ”Sådan 
bruges Dannebrog” valgte 
Landsledelsen at lave en 
samlet PR-løsning med pro-
fessionel bistand. Projektet, 
som havde en samlet pris på 
ca. 1,2 mio. kr., blev opdelt 
i et antal delprojekter, som 
kunne iværksættes efter vor 
økonomiske formåen og de 
bidrag, som vi forventede at 
modtage fra flere fonde.
Af egne midler blev der frem-

stillet nyt logo med og uden 
jubilæumsbanner. Herud-
over blev der anskaffet 3 
udstillingspavilloner, en 
jubilæumsplakat og andet 
udstillingsmateriale. 
Planerne om udgivelse 
af et 32 siders jubilæ-
umsmagasin, der skulle 
distribueres gennem de 
store søndagsaviser 
måtte vi opgive. Efter 
at have søgt adskil-
lige fonde om støtte 
til vort projekt fik vi 
kun positivt tilsagn om støtte 
fra A.P. Møller og hustru 
Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til Almene Formål.  
Med disse midler kunne vi 
udgive magasinet Danne-
brog i en 24 siders udgave 
trykt i 20.000 eksemplarer. 
En flot publikation som har 
fået megen positiv omtale.
Vi har stadig et stort antal af 
magasinet, som vi opfordrer 
alle til at benytte her i jubilæ-
umsåret. 
 
Jubilæumsflagfesten i Aal-
borg blev et godt og festligt 
arrangement, som startede 
med en reception for sær-
ligt indbudte på Aalborg gl. 
Rådhus. Her blev de obliga-
toriske taler af borgmester 
og landsformand afviklet 
under overværelse af HKH 
Prins Joachim og davæ-
rende justitsminister Lene 
Espersen.  Fra 2 udvalgte 

steder i Aalborg gik de delta-
gende foreningsfaner til Gl. 
Torv, hvor landsformanden 
bød velkommen suppleret 
med en kort jubilæumshilsen 
fra Prinsen. Talen for Danne-
brog blev holdt at Ministeren. 
Vore nye udstillingspavil-
loner var opstillet forskellige 
steder på de flagsmykkede 
gågader.  
Dagen sluttede med en let 
frokost for særligt indbudte. 
En stor tak til Aalborg Kom-
mune, som ydede os en 
enorm støtte både praktisk 
og ikke mindst økonomisk.
Vi havde håbet på stor 
pressedækning af jubilæet, 
men den udeblev totalt. Den 
”kulørte presse” havde folk 
på stedet, men vi må konsta-
tere at landets nye prinsesse 
fik al opmærksomheden. I 
Nordjylland fik vi virkelig god 
omtale.

Den landsdækkende presse 
fandt ikke anledning til at 
omtale jubilæumsarrange-
mentet, men vi nåede lige at 
få 30 sekunder i TV2 lørdag 
aften.

Mange steder rundt om i 
landet havde man taget mod 
opfordringen til at gøre noget 
særligt ud af flagfesterne 
i jubilæumsåret. I Aarhus, 
som konkurrerede med 
Aalborg om jubilæumsfest-
ligheder, havde man et flot 
arrangement som sluttede 
på Aarhus Rådhus. 

”Sådan 
bruges 
Dannebrog”
Efter at vi 
i juni 2007 
fik udgivet 
”Sådan 
bruges Dan-
nebrog” har 
der været 
stor efter-
spørgsel 
på hæftet, 
som også er 
tilgængeligt på vor hjemme-
side. 
Vi har naturligvis konstateret 
enkelte fejl, mangler eller 
misfortolkninger. Bemærk-
ningerne samles og væsent-
ligt mangler vil blive indlagt i 
hæftet, som et rettelsesblad. 
Rettelserne vil kunne ses på 
hjemmesiden.    

Repræsentantskabsmødet 
2008
Årets repræsentantskabs-

møde blev afviklet i DGI-
Byen i København, hvor 
Holbæk-Garden på festlig 
vis tog imod mødedelta-
gerne. Mødet blev afviklet i 
en god og samarbejdsvillig 
tone. Udover de fast punkter 
blev vore vedtægter fra 2005 
justeret for så vidt angår 
valgperioder for landsledel-
sen og sammensætningen 
af medlemskredsen.  
Som tak for en stor indsats 
for Danmarks-Samfundet 
havde landsledelsen i 
anledning af jubilæumsåret 
besluttet at udnævne to 

tidligere lands-
formænd, et 
tidligere lands-
ledelsesmed-
lem samt tre 
lokalformænd til 
æresmedlem-
mer. Herudover 
modtog en 
tidligere lokalfor-
eningsformand 
Danmarks-Sam-
fundets æresnål 
i guld. 

Flagsalget
Salget af Valdemarsflagene 
er stadig vor største ind-
tægtskilde, og vi havde i 
2008 forudset et øget salg. 
Disse forventninger blev i et 
vist omfang opfyldt med et 
øget flagsalg på kr. 50.000 i 
forhold til 2007.
Vi havde i anledning af jubi-
læumsåret håbet på et øget 
tilskud fra Kulturministeriets 
pulje af tips- og lottomidler, 
men vi måtte nøjes med de 

hidtidige kr. 300.000. 

Vi må stadig konstatere, at 
det er svært at få kontakt til 
idrætsforeningerne og spej-
dergrupperne. De undskyl-
der sig ofte med at de ikke 
har tid til at sælge flag, uden 
at få noget for det. I disse 
organisationer har man i høj 
grad glemt, hvorledes man 
engang fik en fane eller flag. 
Vi havde bl.a. håbet på at 
forklare denne sammehæng 
på DGI`s Landsstævne i 
Holbæk i juli 2009, men må 
beklageligvis konstatere et 
massivt afslag.  

Fane- og flagtildelingerne 
i 2008 
I 2008 har vi uddelt 332 
enheder fordelt med 132 
faner og 200 flag. Vi har 
imødekommet alle indstillede 
og modtagne ansøgninger. I 
anledning af jubilæumsåret 
havde vi opfordret lokalfor-
eninger til at ”der skulle være 
noget at uddele”, så det er 
i væsentlig grad årsagen til 
den øgede tildeling. Det er 
stadig lokalforeningerne, 
som prioriterer ansøgnin-
gerne ved at tage hensyn til 
vore regler om at foreninger 
m.fl. modtager flag og faner 
efter hjælp til selvhjælps-
princippet.

Medlemskredsen
Det har nu siden 2005 været 
muligt at blive medlem af 
Danmarks-Samfundet og vi 
har formået stadig at få flere 
medlemmer. Selvom der 
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Lokalforening Hedensted - 2008
- Et glædeligt tilbageblik
Af Kurt Müller Pawlowski

2008 var et særdeles godt og 
tilfredsstillende år for Dan-
marks-Samfundet Hedensted 
afdeling. Vi kunne med glæde 
deltage i samfundets 100 års 
jubilæum.

4. maj arrangementer
Sammen med det lokale 
hjemmeværn deltog vi også i 
fjerde-maj-arrangementerne 
- der blev holdt taler i Aale, 
Bøgballe og Korning.

Besøg af Regentparret 
Forud for dette besøg var der 
nogle ret så vigtige møder, 
hvor alt skulle på plads - det 
var især at få så mange faner 
og flag samt fanebærere med 
for at markere denne store 
dag for Hedensted Kom-
mune. Det lykkedes stort set, 
men vi arbejder videre med 
dette her 2009.

Da dagen startede, var 
Danmarks-Samfundet godt 
repræsenteret på havnen i 
Juelsminde sammen med 
mange andre fanebærere. 
Dannebrog kom flot stæv-
nende ind - og på skibet så 
vi et smilende regentpar. 
Regentparret besøgte for-
skellige institutioner i vores 
kommune. Og de havde 
kun rosende ord til overs 
for besøget. Vores næste 
”opgave” var at vise faner 

igen, da 
Regentpar-
ret aflagde 
besøg i 
Uldum for at 
bese Lars 
Larsen tre 
mægtige 
bygninger. 
Aftenen 
sluttede 
med besøg 
på Dannebrog for særligt 
indbudte gæster fra nær og 
fjern.

Valdemarsdag
Vores forarbejde til denne 
dag var, at der skulle rejses 
en 18 meter høj flagstang 
ved afkørsel 58 nær E 45. 
Det voldte lidt besvær at få 
alt til at klappe med dennes 
placering, men nu må vi 
konstatere, at flagstangens 
placering er tilfredsstillende, 
dog skal vi have pladsen ved 
stangens fod gjort pænere 
og opsat en navneplade. 
Økonomien er også faldet 
på plads. Og vi har stor tak 
til vore sponsorer og anden 
hjælp.

Dagen indledtes med en 
velbesøgt gudstjeneste i 
Hedensted Ridecenter – vi 
havde håbet på, at alt kunne 
foregå udendøre, men regn-
vejr gjorde, at vi trak inden-

døre. Planen var ellers, at 
Dannebrog skulle dale ned 
fra himlen – næsten, som 
sagnet siger, at det faldt ned 
i Estland 1219.

Det store flag blev, som 
vores gave til Hedensted 
Kommune overrakt til borg-
mester Jørn Juhl Nielsen 
- der var også uddeling 
af faner samt indvielse af 
disse. Efter en meget vellyk-
ket dag i ridecentret begav 
en lille flok sig af sted til 
flagstangen, hvor det meget 
store flag skulle hejses. Det 
var lidt af en opgave pga. 
blæst. TV-Syd dækkede en 
del af denne store dag.

Uddeling af flag
Spejderne i Løsning - Ældre-
centret Lindved - Tørring 
Skole - Ridecentret og Hel-
lebjerg Idrætsungdomsskole. 
De uddelte flag og faner blev 
samtidig indviet på behørig 
vis.

På det ordinære repræsen-
tantskabsmøde den 14. 
marts 2009 i Kolding fik 
følgende tildelt Danmarks-
Samfundets guldnål:

• Formand for lokalforening 
Århus, Erik Fage-Peder-
sen 

• Afgående landsledelses-
medlem, Helle Saabo

• Afgående næstformand, 
Preben Petersen og

• Forretningsfører, Gunnar 
Bak Cedermann

Uddeling af hædersbevisninger.
Af Gunnar Bak Cedermann

Da både Helle Saabo og 
Preben Petersen ikke 
ønskede at genopstille, tak-
kede Nils Ole Kajhøj dem for 
deres arbejde i landsledel-
sen. 

Nils Ole Kajhøj fremhæ-
vede endvidere, i sin tale 
til de 4 modtagere, det 
store arbejde, de hver især 
har udført for Danmarks-
Samfundet igennem årene, 
hvorefter de hver fik overrakt 
en guldnål og tilhørende 
diplom.

Landsformanden overrækker 
diplom til den afgående næstfor-
mand Preben Petersen.  

er et vist frafald hvert år er 
tilgangen større.
Pr. 1. feb. 2009 har vi 491 
enkeltmedlemmer (380) og 
232 foreningsmedlemmer 
(151). Tallene i () er tal pr. 1. 
feb. 2008. Kontingentindbe-
talingerne udgjorde i 2008 
kr. 80.000.
Blandt medlemmerne finder 
vi formentlig to typer: Den 
ene gruppe er personer, som 
alene vil støtte vort arbejde, 
og den anden gruppe blandt 
vore medlemmer er perso-
ner, som på anden måde 
kan støtte os f.eks. med flag-
salg og bestyrelsesarbejde.   

Kontakt til offentligheden
Vor hjemmeside, der til 

enhver tid søges opdateret, 
bliver flittigt brugt. Generelt 
finder folk frem til os, når de 
har et spørgsmål om Dan-
nebrog og dets anvendelse. 
Dagspressen og ugebladene 
bruger os, og husker i stor 
udstrækning at referere til os i 
deres artikler.
Årsskrift 2008 kom i en flot 
jubilæumsudgave med vor 
nye plakat som omslag. 
Vi takker for de mange 
bidrag med billeder fra 
lokale flagarrangementer, 
der understreger at vi er en 
landsdækkende organisation. 
Takket være vore annoncører 
bliver udgivelsesomkostnin-
ger begrænsede.
  

Fremtiden i 
Danmarks-Samfundet
Fra den nuværende lands-
ledelses weekendseminar i 
2007 om fremtid og visioner 
henstår stadig tiltag, som 
skal udvikle organisationen. 
Jubilæumsåret blev et dyrt 
år, og derfor vil 2009 være 
et spareår, hvor kræfterne 
primært vil blive brugt på 
at etablere og udbygge de 
enkelte afdelinger, så de 
bliver mere synlige i lokal-
området. Fra efteråret 2009 
er vor økonomi forhåbentlig 
til at komme videre med 
disse opgaver.
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Efter at Sønderjylland 
i 1864 blev røvet fra 
Danmark, og efter at 
vi nu i 56 år har hørt 
til Tyskland, så er der 
nu udsigt til at vi kan 
komme hjem igen. 

I alle disse år havde 
vi ikke måttet have 
noget som helst at 
gøre med Danmark 
og det danske. Vi 
måtte ikke hejse det 
kønne, danske flag, ja, 
vi måtte ikke engang 
eje Dannebrog for 
tyskerne. Men nu nærmede 
tiden sig, hvor vi skulle ”hjem 
igen” til Danmark. 

Og min far skrev derfor 
et brev til sin søster, som 
boede i Danmark ved 
Skodborghus, lige nord for 
Kongeåen, som jo dannede 
grænsen mellem Danmark 
og Tyskland. Han bad hende 
i brevet om at købe et dansk 
flag til os, og så meddele os, 
når vi kunne hente det. Der 
gik da heller ikke lang tid, så 
skrev ”Tante Marie”, som vi 
kaldte hende, at nu måtte vi 
komme. Det blev mig, som 
fik lov til det. Nu kom den 
store dag!

Men Dannebrog kunne man 
ikke sådan lige tage med 

Om Dannebrog jeg ved!

over grænsen. Det tillod 
de tyske gendarmer ikke. 
Det vidste Tante Marie, og 
derfor havde hun sin plan. 
Hun bad mig nu om at tage 
frakken og skjorten af, og så 
tog hun flaget og viklede det 
nænsomt om min krop, fra 
skuldrene og nedad, mens 
jeg drejede mig langsomt 
rundt. Da jeg så fik skjor-
ten og frakken på igen, 
var jeg klar til hjemturen. 
Tante Marie græd mens hun 
omfavnede mig, og gav mig 
så en pakke dansk smør 
med til gendarmen, som hun 
i øvrigt havde informeret om 
mit ærinde. Gendarmen stod 
da også klar, da jeg kom 
hen til grænsen, og efter at 

Af Thomas Dinesen, 1920 (v. H. P. Dinesen) I anledning af 10. februar og Genforeningen. 

han havde fået pakken med 
smørret, ønskede han mig 
en god tur, og fortsatte så 
sin rute. 

Da jeg kom hjem igen, 
gentog historien sig, men 
nu i omvendt orden. Nu var 
det min mor og far, som 
græde, mens jeg tog tøjet 
af. Og mens jeg igen dre-
jede langsomt rundt, tog 
mor fat i flaget og lagde det 
pænt og nænsomt sammen 
over armen. Og vi græd alle 
sammen, også mine yngre 
søskende, som stod ved 
siden af. Det var som om 
Dannebrog igen faldt ned fra 
himlen. 

Danmarks-Samfundet 
modtager mange spørgsmål 
om korrekt anvendelse af 
Dannebrog. Hæftet Sådan 
bruges Dannebrog, udgivet 
af Danmarks-Samfundet 
i 2007, er en vejledning i 
flag og faners anvendelse. 
Hæftet er et spejl af den 
danske kulturarv. Danske 
kulturmønstre ændrer sig 
over tid. Lige nu er globali-
sering og internationalise-
ring temaer i den løbende 
kulturdebat. Dannebrog er 
et af de centrale danske 
nationalsymboler og der er 
derfor løbende behov for 
at være opmærksom på 
hvordan Dannebrog anven-
des. Danmarks-Samfundet 
følger meget grundigt de 
mulige nye tendenser, blandt 
andet gennem besvarelse af 
forespørgsler og henvendel-
ser til landskontoret omkring 
alle forhold vedrørende brug 
af Dannebrog. Vi mener, at 
det er en rigtig god prak-
sis og service overfor det 
danske samfund hvormed 
vi til stadighed kan afspejle 
anvendelsen af vores 
nationalsymbol på den mest 
hensigtsmæssige og trovær-
dige måde.

Selvom Danmark ikke har 
en flaglov, som regulerer 
anvendelsen af national-
symbolet, er vi meget glade 
for at blandt andet forvalt-

Sådan bruges Dannebrog
Af landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger

ninger, styrelser 
og ministerier 
samt andre 
offentlige myn-
digheder retter 
henvendelse til 
landskontoret, 
når der er behov 
for formålstjen-
lig vejledning 
om Dannebrog. 
Siden 1908 har 
vi været med 
til at beskrive 
fornuftig praksis 
for brugen af 
Dannebrog. Vi har påtaget 
os den opgave at fastlægge 
retningslinjer omkring 
brugen af flag og faner. Den 
praksis vil vi fortsætte med 
gennem støtte og rådgivning 
til alle der har behov for at 
få indsigt i anvendelsen af 
nationalsymbolet.

Efter hæftets udgivelse i juni 
2007 er der bemærket en 
række enkelte fejl, konsta-
teret nogle mangler i forhold 
til behov for korrekt brug 
af Dannebrog samt nogle 
misforståelser hvor formu-
leringer og procedurer ikke 
har været beskrevet helt 
entydige. Rigtig mange har 
hjulpet os med at få peget 
på disse forhold. Det gør, at 
vi har et meget kvalificeret 
grundlag for at foretage en 
opdatering næste gang at 
hæftet skal udgives.

På Danmarks-Samfundets 
hjemmeside vil vi beskrive 
en række af de væsentlige 
forhold omkring flag og 
faners anvendelse indtil en 
ny udgave af Sådan bruges 
Dannebrog foreligger. 
Eksempelvis hvordan et flag 
lægges sammen; præcise-
ring af bestemmelserne for 
hvornår flaget må hejses; 
flagning på halv stang samt 
anvendelse af Dannebrog 
som reklameflag. 

Alle der har behov for eller 
spørgsmål til brug af Dan-
nebrog er meget velkommen 
til at rette henvendelse til 
landskontoret. 

Hæftet Sådan bruges 
Dannebrog er tilgængelig 
på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside www.danmarks-
samfundet.dk
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Få det gode hold bag dig! 

Andelslandsbyen Nyvang 
ved Holbæk dannede en 
værdig ramme om 100-års 
festlighederne. Op mod 50 
foreninger i Nordvestsjæl-
land mødte op med deres 
faner for at markere jubilæet. 
Efter en faneparade gennem 
andelslandsbyen med Hjem-
meværnets musikkorps i 
spidsen sluttede man på den 
store plæne foran hoved-
bygningen. Efter velkomst af 
formanden for Andelslands-
byen Jørgen Topsøe og tale 
af borgmester Jørn Søren-
sen kunne denne del af 
festlighederne slutte med en 

Arne Dahl, lokalformand

Flot lokal markering af jubilæet

faneoverrækkelse og –ind-
vielse. Alle faner - nye som 

gamle - blev herefter sat i 
de meget praktiske stativer, 
som billedet viser.

Søndag den 15. juni 
2008, afholdt Lokalkomité 
Bornholm Flagfest i den 
mest kendte og største af 
Bornholms fire rundkirker, 
Østerlars Rundkirke. Kirken 
er opført ca. 1150 som for-
svarskirke.

I flagfesten deltog 25 for-
eningsfaner, og derudover 
var der ca.100, som overvæ-
rede Flagfesten.

Flagfest 2008 Bornholm

Gudstjenesten blev forrettet 
af pastor Henning Hansen, 
der i sin prædiken bl.a. var 
inde på flaget som symbol.

Tale for Dannebrog blev 
holdt af kolonnechef Johnny 
G. Larsen, Beredskabssty-
relsen Bornholm, som i sin 
tale bl.a. kom ind på Dan-
nebrog som samlingspunkt 
og betydning for danskerne. 
Han sluttede sin tale med at 
læse første vers af  ”Der er 
ingenting, der maner”.

Formand for lokalkomité 
Bornholm, Finn Rasmussen, 
overdrog fane til
- Bornholms Radioamatører 
og
- Vimpel til Odd Fellow Loge 
nr. 44 Burgundarholm

Af Finn Rasmussen
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Danmarks-Samfundets bryl-
lupsgave til Hans Kongelige 
Højhed Prins Joachim og 
Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse Marie er et 
splitflag til Schackenborg 
Slots 18 m flagstang med 
parrets monogram JM 
indvævet i guld.  Flaget vil 
blive anvendt på officielle 
flagdage, når Prins Joachim 
ikke selv opholder sig på 
Schackenborg i Møgeltøn-

Bryllupsgaven

der, hvilket reelt betyder, 
at Prinsen aldrig ser flaget 
vaje. Byens borgere og 
turisterne kan til gengæld 
glæde sig over at se flaget 
på disse dage.
Bryllupsgaven blev overrakt 
ved Danmarks-Samfundets 
jubilæumsarrangement i Aal-
borg den 14. juni 2008 under 
frokosten på byens rådhus 
på Gammeltorv.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim får bryllupsgaven 
overrakt af landsformanden, Nils Ole Kajhøj.  Ved bordet 
ses Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, som var 
vært ved frokosten.  I baggrunden ses vægrelief af kunst-
neren Esben Hanefelt Kristensen.

Af Helle Saabo

Danmarks-Samfundet 
afholdt den 14. marts 2009 
repræsentantskabsmøde i 
Kolding. Efter faneindmarch 
og fællessang ”Vift stolt 
på Codans Bølge” åbnede 
landsformand Nils Ole 
Kajhøj mødet. 

Medlem af Kolding Kom-
munes kulturudvalg Bent 
Bechmann bød velkommen 
til Kolding. 

Formanden bød velkom-
men til de fremmødte 55 
repræsentanter og gæster. 
Blandt gæsterne sås flere 
fra spejderorganisationer, 
De Danske Skytteforeninger, 
Danmarks Marineforening, 
Sydslesvigsk forening samt 
æresmedlemmer med flere.

Landsformanden udtalte 
mindeord, og der blev holdt 
et øjebliks stilhed for vores 
tidligere landsformand Erik 

Repræsentantskabsmøde 2009
af Gunnar Bak Cedermann

Haunstrup Clemmensen, 
der afgik ved døden den 22. 
februar 2009.

Derefter fulgte repræsen-
tantskabsmødets hilsen til 
vor protektor Hans Konge-
lige Højhed Prins Joachim. 
Prinsens svar blev efterføl-
gende oplæst.

Herefter afholdtes repræsen-
tantskabsmøde i overens-
stemmelse med lovene og 
den udsendte dagsorden.

Landsledelsens mundtlige 
beretning og regnskab blev 
begge godkendt med akkla-
mation.

Landsformand Nils Ole 
Kajhøj blev genvalgt for en 
periode på 2 år.

I forbindelse med valg til 
landsledelse var der 6 kandi-
dater, der stillede op til de 5 

ledige pladser.
2 medlemmer af landsledel-
sen ønskede ikke genvalg.
Følgende blev valgt:
• Erik Fage-Pedersen, lokal-

forening Århus (nyvalgt)
• Birte Johansen, lokalfor-

ening Aalborg (nyvalgt)
• Finn Rasmussen, lokalfor-

ening Bornholm (genvalgt)
• Søren Cruys-Bagger, lokal-

forening Storkøbenhavn 
(genvalgt)

• Ib Ketler, lokalforening 
Storkøbenhavn (nyvalgt)

Herudover blev følgende 
valgt som suppleanter.
• Jens Justenlund, lokal-

forening Jammerbugt 
(nyvalgt)

• Kjeld Bøjlesen, lokalfor-
ening Hedensted (nyvalgt).

Næste repræsentantskabs-
møde i 2010 afholdes den 
13. marts 2010 i København.
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Krigene 1807-14 ændrede 
de nordiske landes status i 
europæisk politik. De blev 
alle reduceret til småstater. 
Samtidig ændrede begi-
venhederne også forholdet 
mellem de nordiske stater. 
Spændingerne mellem dem 
reduceredes eller forsvandt 
helt, samtidig med at Dan-
mark udsattes for et stigende 
sikkerhedspolitisk pres fra 
Tyskland og tysk kultur, og 
Sverige-Norge tilsvarende 
fra Rusland, efter at Finland 
var kommet under russisk 
kontrol.

I 1840 oplevede man derfor 
i de skandinaviske lande en 
stigende interesse for at man 
i Skandinavien stod sammen 
mod de ydre pres og blev 
mere og mere bevidst om 
den fælles nordiske fortid, 
man havde. Følgen blev den 
bevægelse, som vi betegner 
skandinavisme, det vil sige 
et kulturfællesskab, som var 
åndeligt og intellektuelt i sit 
udgangspunkt, men som 
også efter manges mening 
skulle udmøntes i forsvars- 
eller sikkerhedspolitiske 
initiativer.
Dette var der dog nok ikke 
så megen realitet i, når det 
kom til stykket.

Mindemærket for faldne 
skandinavere i de Slesvigske Krige 
1848-50 og 1864

Da Danmark i 1848 måtte 
tage et opgør med de 
slesvigsk-holstenske oprø-
rer, der blev støttet fra tysk 
side, blev dette opfattet som 
et angreb på Danmarks 
selvstændighed, og skan-
dinavismen viste sin styrke 
ved opbakning fra store 
kredse i Sverige og Norge, 
og at frivillige fra de andre 
skandinaviske lande meldte 
sig til de danske tropper for 
at kæmpe mod det, der blev 
opfattet som tysk indtræn-
gen i Norden.

I alt meldte 114 nordmænd 
og 260 svenskere under 
krigen 1848-50 sig frivilligt 
under Dannebrog. Begej-
stringen i Danmark var stor 
for denne nok mere sym-
bolske end praktiske hjælp. 
I september 1849 blev der 
i Danmark således formu-
leret en takkeadresse til de 
skandinaviske frivillige, der 
fik ikke mindre end 44.049 
underskrifter. Et meget stort 
antal på dette tidspunkt, hvor 
vi i Danmark var under halv-
delen af det befolkningstal, 
vi har i dag.

Danmark kom sejrrigt ud af 
krigen 1848-50, og i tiåret 
efter denne krig fortsatte 

udbredelsen af skandinavis-
men. I 1856 erklærede den 
svenske konge Oscar I da 
også, at ”for fremtiden var 
krig mellem skandinaviske 
brødre en umulighed”.

Krigen 1864 blev i endnu 
højere grad end den første 
slesvigske krig opfattet som 
en tysk trussel mod Skandi-
navien. Politisk fik Danmark 
dog ingen støtte fra Sverige-
Norge, men 144 nordmænd 
meldte sig frivilligt til de 
danske tropper, hvoraf 
mange gjorde tjeneste i det 
Aarøeske Korps. På samme 
måde meldte 429 svenskere 
og 11 finner sig.

28 af de skandinavisk frivil-
lige døde i de to slesvigske 
krige. I første omgang kan 
man sige, at de døde for-
gæves. Danmark tabte som 
bekendt krigen og mistede 1/ 
6 af sit territorium, og for en 
tid syntes skandinavismen at 
aftage.

Under 1. verdenskrig 1914-
18 begyndte den skandina-
viske tanke atter at vinde 
frem, og i 1919 stiftedes 
Foreningen Norden, der 
stadig eksisterer 

I 1908 var Danmarks-Sam-
fundet blev stiftet. I begyn-
delsen var der tale om en 
forening, der generelt skulle 
varetage den nationale 
interesse. I 1919 arbejdede 
Danmarks-Samfundet og
Foreningen Norden på 
samme linie, og den tanke 
opstod i Danmarks-Samfun-
det, at der i forståelse med 
Foreningen Norden burde 
igangsættes en lands-
indsamling for at rejse et 
mindesmærke for de skandi-
naviske frivillige, der havde 
sat livet til for Danmark og 
Norden i de slesvigske krige. 
Mindesmærket blev bestilt 
hos billedhuggeren Anders 
Bundgaard, ligesom det blev 
besluttet, at mindesmær-
ket skulle opstilles på den 
nyetableret såkaldte Sme-
delinie, Kastellets voldgravs-
område langs Grønningen 
ved Østerport.

Dette initiativ blev så at sige 
indhentet af afstemningen 
i februar 1920 i Sønderjyl-
land, der bragte den nordlige 
del af dette område tilbage 
til Danmark. Afstemnings-
resultatet medførte, at man 
mange steder i landet rejste 
mindesmærker for Genfor-
eningen. Denne strømning 
gled naturligt sammen med 
det initiativ, som Danmarks-
Samfundet havde i gang, i 
forståelse med Foreningen 
Norden. Derfor blev mindes-
mærket også inden færdig-
gørelse kædet sammen med 
Genforeningen.

Den 6. juli 1920 blev min-
desmærket indviet. Indskrif-
ten blev

Minde om
Frivillige og faldne

For Danmark i 1848/50 og 
1864
------

Rejst ved Genforeningen 
med Sønderjylland.

Mindesmærket viser Mor 
Danmark, der står vagt med 
Dannebrog sammenrullet 
omkring en flagstang foran 
et monument af form som 
et gravkammer, hvorpå 
navnene på de 28 frivillige 
der faldt under krigene, er 
indhugget på monumentets 
front.

Danmarks-Samfundet var 
hovedinitiativtager til den 
landsindsamling, der stod 
bag mindesmærket, men de 

nærmere omstændigheder 
kender vi ikke i dag, idet de 
pågældende
arkiver, der kunne belyse 
denne landsindsamling, ikke 
længere eksisterer.

Mindesmærket står stadig på 
den samme plads, næsten 
90 år efter indvielsen, på 
hjørnet af Folke Bernadottes 
Allé og Grønningen i Køben-
havn. Bevoksningen, der er 
kommet siden opsætningen, 
bevirker at mindesmærket 
i dag ikke står så frit som 
oprindeligt. For at tage min-
desmærket i øjesyn kræver 
det, at man bevæger sig ind 
på Smedelinien gennem 
lågen på hjørnet. Mindes-
mærket, der er et besøg 
værd, er også et mindes-
mærke for et af Danmarks-
Samfundets tidlige nationale 
initiativer.

Af orlogshistoriker Hans Christian Bjerg
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Det hele startede den 10. 
juni 1908 ved et møde i 
Aalborg Latinskoles festsal, 
hvor man stiftede Danmarks-
Samfundets Aalborg kreds. 
Baggrunden var den inter-
nationale krise omkring 
århundredeskiftet, hvor en 
gruppe mennesker beslut-
tede at arbejde upolitisk og 
i fællesskab for at styrke det 
nationale sammenhold med 
Dannebrog i spidsen.

Jubilæumsreceptionen 
den 12. september 2008

Ved Valdemarsdag i Køge, 
hvor Danmarks-Samfundets 
100 års jubilæum blev 
markeret ved flaggudstje-
neste i Køge kirke, deltog af 
30 faner fra foreningslivet i 
Køge og Solrød kommuner. 
Køge Skoleorkester spillede 
på pladsen udenfor kirkerne, 
og blev under præludiet - 
Prins Jørgens March - ført 
ind til en smuk opstilling i 
kirken. Sognepræst Jan 
Basie begyndte prædikenen 
med, at Danmark er et land, 
hvor der ikke kan begynde 
krig. Danmark er et freds-
elskende folk. Vi har et land, 
som vi kan kalde vort eget. 
Vi har frihed, som har kostet. 
Vi har en fremtid, som vi må 
kæmpe for. 

Regionsrådsformand Kri-
stian Ebbensgaard nævnte 
i sin tale, Dannebrogs 
betydning for os, som vi 
fortsat skal værne om som 
nationens symbol på frihed 
med, at vi også med glæde 
og stolthed bruger flaget ved 
store sportsbegivenheder. 

Jubilæumsfest og 
flaggudstjeneste i Køge

Af landsformand Nils Ole Kajhøj

Gymnastikforeningen Køge 
Bugt fik en børnefane, Køge 
Søspejdere, Ivar Huitfeldt 
Gruppe en mellemstor fane 
og Politihundeforeningen i 
Bjæverskov, Motionsafde-
lingen i Ejby Idrætsforening 
og Danmarks-Samfundet 
Lokalforeningen for Køge & 
Omegn hver en stor fane.

”Valdemarskoret”  under 
ledelse af Jan Røeboe, 
fremførte 4 sange. Fra Køge 
Kirke gik Køge Skoleorkester 
med fanerne til Køge Torv, 

hvor der blev taget opstil-
ling, og der blev holdt taler 
af borgmester Marie Stærke 
og formand for Lokalforenin-
gen for Køge & Omegn Uffe 
Lundgaard.

Hjemmeværnsforeningen for 
Køge & Omegn uddelte fane-
plader til deltagende faner 
ved arrangement om Træ-
skoslaget i august sidste år. 
Fanerne blev rullet sammen 
ved en trommehvirvel.

I løbet af sommeren 1908 
blev der oprettet foreninger i 
bl.a. Aarhus og København 
og senere fulgte flere byer 
med. Danmarks-Samfundet 
blev som landsorganisation 
stiftet den 13. sep. 1908. 

Den egentlige jubilæums-
dag blev festligholdt den 12. 
september 2008 med en 
reception i Idrættens Hus i 
Brøndby.

Stemningsbilleder fra flagfesten i København

Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth 
uddeler fane til Øbro Gymnastikforening.

Med Livgarden i spidsen marcherer fane-
paraden fra Holmens Kirke til Rosenborg 
Eksercerplads.

Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth 
modtages af Holmens Kirke provst Ejgil 
Bang Olesen.

Kvindeligt Mariners Musikkorps under-
holder før jubilæumsfestlighederne i 
Holmens Kirke.
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FLAG OG FANER
I OVER 100 ÅR

• Fanesilke »special« og 100% ren uld

• Håndbroderi og maskinbroderi

• Guldbemaling og tryk

• Alt i fanetilbehør

Det nye flag på general Bülows 
grav vajer smukt. Dybbøl kirke 
modtog flaget af fru Marie Hess 
fra Danmarks-Samfundet, som 
fortalte om Dannebrog som et 
symbol på fred. Derefter lagde 
skolechef oberstløjtnant V. Ravn 
krans på graven og talte minde-
ord om generalen.

De mange æresvagter ved 
graven og Sønderborg garden 
understregede højtideligheden. 
Mange havde fundet vej til 
Dybbøl kirke denne sommersøn-
dag den 6. juli og deltog efter-
følgende i mindegudstjeneste i 
kirken.

Flaghejsning og mindegudstjeneste 
for general Bülow 

Foto: Frank Laue
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Oversigt over udleverede faner og flag i 2008

Indtægter
Salg af flag 427.020
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 300.000
Salg af bøger og mærkater m.v. 14.400
Diverse indtægter 365.462
Kontingent 79.952
Renteindtægter 5.012
Bidrag fra kommuner, virksomheder, foreninger m.v.        -
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 395.000
 kr.  1.586.846
Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg  58.892
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter           1.334.551
Administration  260.313
Øvrige omkostninger  113.712
   1.767.468
Årets resultat   kr. (180.622)

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 2008 samt af resultatet af organisationen aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Regnskabets orginaleksemplar er underskrevet af Landsledelsen og revideret.

København, marts 2009
KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2008
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2008
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Forsidefoto:100 års jubilæumsarrangementet i Aalborg, hvor Allborg-Garden gør klar til afmarch fra Gl. Torv.

Navn

Adresse

Postnr:: By:

Telefon:

E-mail:

KonKurrence

For nogle år siden blev Danmarks-Samfundet omdannet til en medlemsbaseret lands-
forening. På bare få år har endda rigtig mange valgt støtte det vigtige arbejde ved at 
blive medlem. Det gælder enkeltpersoner som foreninger. 
Selv om vi allerede nu er blevet rigtig mange, er der stadig plads til flere. Så derfor kan 
du deltage i konkurrencen ved at

skaffe et nyt medlem

Send indmeldelsen til :
Danmarks-Samfundet
Idrættens Hus
Brøndby Stadion
2605 Brøndby.

Husk at oplyse eget navn og adresse samt eventuelt medlemsnummer og hvilken præmie 
der evt. ønskes. 
Oplysning om nyt medlem må også gerne sendes pr. e-mail: ds@danmarks-samfundet.dk

Danmarks-Samfundet udlover 3 flotte præmier. Der kan frit vælges mellem
• et bordflag med DS’s flotte logo 
• et blåt silkeslips eller tørklæde med små Dannebrogsflag eller
• bogen om Dannebrog, skrevet af H.C. Bjerg.

Lodtrækning vil finde sted 1. juli 2009 - vinderne vil få direkte besked, og kan også ses på 
vores hjemmeside www.danmarks-samfundet.dk
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