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Frederikssund Marineforening til
flagfest
Af Kurt Terkelsen
Som lokalrepræsentant i
Danmarks-Samfundet, Halsnæs-Frederikssund - Egedal,
har jeg uddelt faner og flag
gennem en længere årrække.
Tidligere holdt vi vore flagfester
på Frederiksborg Slot og siden
2010 deltaget på Kronborg i
Helsingør.
Vores nuværende orlogsflag
fik vi da Frederikssund Marineforening i 1988 kunne fejre 70
årsdag. Her i 100-året for vor

stiftelse bruges flaget stadigt
flittigt.
Ved Valdemarsdagen i 2017,
som var en smuk sommeraften,
deltog et par hundrede mennesker i optoget gennem Helsingør og ud til Kronborg, anført af
Helsingør Pigegarde efterfulgt
af en lille snes flag og faner.
Formanden for DanmarksSamfundet Helsingør, Tim
Hvolgaard, slog fast, at ingen

har eneret på Dannebrog, det
er folkets flag og opfordrede til
at man bruger det.
Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, udtrykte stolthed
over at deltage i fejringen af
flaget og holdt flagtalen på
Valdemarsdag. Faneandagten
blev holdt af sognepræst Karin
Christiansen. Fanerne/flagene
blev til slut rullet sammen, med
trommehvirvel, af Helsingør
Pigegarde. Udover Pigegarden
spillede Helsingør Jernbaneorkester i slotsgården

Så mødes vi igen under
fanerne
Af landsformand Erik Fage-Pedersen

Journalist og forfatter Leif Hjernøe holdt en meget spændende
og interessant tale for Flaget
ved Flagets Fest i Aarhus i
2017. Under henvisning til, at
Matador igen bliver udsendt,
begyndte han talen med at
resumere en situation, hvor
oberst Hackel under en fest
for Jørgen Varnæs formulerer
det kendte udsagn: ”Så mødes
vi igen under fanerne!”. En
elegant indledning, både aktuel
og med en fin henvisning til,
at Dannebrog bruges i mange
forskellige situationer, glædelige
som fødselsdage, højtidelige
lejligheder såvel som sørgelige.
Dannebrog har en stor signalværdi, der kan samle os både
som nation, men også i mindre
enheder som for eksempel
forening, organisation eller
familie. Når vi samles for at fejre
en begivenhed har vi ofte flaget
med, hvad enten det er på
flagstangen ude i haven eller på
fødselsdagslagkagen.
Landsledelsen ønsker også at
samle så mange som muligt
under fanerne, ikke kun til Valdemarsdag, men gerne ved de
mange andre lejligheder, hvor
Danmarks-Samfundet deltager
med faner eller er med i arrangementer. Men også i mere
overført betydning vil vi gerne

Landsformand Erik Fage-Pedersen. Foto: Ib Ketler

samle flere om vort arbejde.
Heldigvis stiger vort medlemstal
støt, men det kunne sagtens gå
hurtigere. Jo flere medlemmer
vi kan samle under fanerne, jo
flere faner og flag kan vi uddele

til organisationer, foreninger
m.v.
Tusind tak for Jeres støtte, den
er vigtig for vort arbejde med at
passe på flaget
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”Sådan bruges Dannebrog” i en
ny udgave
Af flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Danmarks-Samfundet er i gang
med at udarbejde en ny udgave
af ”Sådan bruges Dannebrog”.
Siden udgivelsen i 2007 er der
besvaret over 300 forskellige
flagfaglige spørgsmål om, hvordan Dannebrog bør anvendes.
Dannebrog er Danmarks stærkeste ”brand” og et af de ældst
kendte statsflag i verden. Vi
benytter det i dag til fester, højtideligheder og mærkedage, men
Dannebrogs blodige historie er
også, at tusindvis af soldater
igennem århundreder er døde
i kampen for danske værdier.
Ingen steder kan der fremvises
et snart 800 års konstant brug,
af det samme flag dækkende
den samme statsdannelse, når
Dannebrog fejrer sit 800 års
jubilæum lørdag den 15. juni
2019.
Behov for en ny udgave
Et lands flagskikke vil altid være
et synligt udtryk for en nations
og dens befolknings politiske,
religiøse, juridiske og nationale
selvforståelse. Men nuværende
forståelse er hele tiden under
forandring. I de lande som ikke
har en flaglov – eksempelvis
Danmark – skaber tidsånden
nye forståelser, nye grænser og
endda anderledes generationsrelaterede opfattelser af et
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lands flag og dets betydning.
Flags kutymer kan være komplicerede og vanskeligt forståelige,
fordi de er så forskellige. Der
er skik og brug for næsten alle
anvendelser af et flag. Nogle
lande, såsom USA, har præcise regler for, hvordan flaget
skal håndteres og anvendes i
alle tænkelige sammenhænge.
Andre lande, som eksempelvis
Storbritannien, har ingen faste
regler om, hvordan den enkelte
borger skal anvende flaget. I
nogle lande er det bespottelse
at sænke et flag, så det når
jorden, mens man i andre lande
ærer folk netop ved at sænke
flaget, så det rører jorden.

nebrogs betydning og beskrive
korrekt brug af dannebrogsflaget, dannebrogsfanen,
dannebrogsstander og dannebrogsvimpel. I bogen finder
du oplysninger, beskrivelser og
forklaringer, så du med større
sikkerhed kan bruge Dannebrog rigtigt. Bogen anvendes af
private personer, virksomheder
og offentlige myndigheder, som
ønsker at anvende Dannebrog
korrekt.

Ingen flaglov
Der findes ikke en egentlig
flaglov i Danmark. Brugen
af Dannebrog bygger på en
række cirkulærer og hævdvunden praksis. Der findes ingen
lovgivning om privates brug af
stutflaget, men der findes en
række retningslinjer, som det er
velanset at følge.

Det er Danmarks-Samfundet
magtpåliggende at understrege,
at der ved hjælp af bogen
”Sådan bruges Dannebrog”
skal skabes klarhed og indsigt
i korrekt anvendelse af Dannebrog. Det gælder også, når
illustrationer skal anvendes til at
understøtte betydningen af en
tekst. Dannebrog er mere end
et stykke bearbejdet stof på en
stang og man bør som borger,
der ønsker at anvende Dannebrog, overholde visse regler
og sædvaner i forbindelse med
vort mere end trekvart årtusinde
gamle flag.

Hvad skal bogen?
”Sådan bruges Dannebrog” er
en bog om regler og kutymer
for, hvordan du anvender det
danske flag. Formålet med
bogen er, at fortælle om Dan-

Den 2. august 1854 blev det
tilladt, at Dannebrog måtte
bruges af alle danskere.
Dermed blev kongens flag til
den danske befolknings flag.
Alle måtte flage med Dan-

nebrog, men der har gennem
tiden etableret sig en række
gode flagregler for hvornår og
hvordan der må flages med
Dannebrog. Danmarks-Samfundet er med til at fastlægge en
nutidig praksis om flagning med
Dannebrog.

udgave bedst muligt beskriver
tidsånden omkring korrekt brug
af Dannebrog og i et sprog som
gør bogen til en brugsbog.

• Dannebrogsfanens brug ved
kirkelige handlinger
• Dannebrog
• Begreber og udtryk.

Kapitelinddelingen i bogen
bliver ændret til en mere naturlig og logisk opbygning, nemlig:

Ny udgave
Gennem årene har DanmarksSamfundet udgivet flere oplag
af bogen. Vi ønsker, den nye

• Dannebrogsflaget
• Dannebrogsfanen
• Dannebrogsflagets anvendelse ved kirkelige handlinger

Den nye udgave af bogen
”Sådan bruges Dannebrog” er
planlagt til at udkomme i januar
2019 inden fejringen af Dannebrogs 800 års jubilæum i juni
måned.

Dannebrog til vejrs
Af SSF
Hvert år sendes et stor Dannebrogsflag til vejrs under det
store friluftsmøde i Flensborg
som et led i afslutningen af de
danske årsmøder i Sydslevig.
Mange gange er flaget havnet
på Fyn og en enkelt gang er
flaget nået helt til Skåne. De
glade findere må beholde flaget!

Foto: SSF

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
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Fane til Folketinget
Af Ib Ketler

Det var en glædelig dag, d.
29. september 2017, hvor
Danmarks-Samfundet kunne
overrække en fane til Folketinget. Det var resultatet af flere
års arbejde og kontakt til Folketingets Præsidium, som dermed
gav resultat. Overdragelsen
fandt sted i Folketingssalen
ved en lille højtidelighed, hvor
Præsidiet og repræsentanter fra
partierne var til stede.
Efter landsformandens korte
tale om verdens ældste nationsflag, blev fanen overdraget
til tingets formand, Pia Kjærsgaard. To folketingsbetjente
bredte flaget ud på et bord, så
de 3 søm kunne slås i. Første
søm ved Folketingets formand,
Pia Kjærsgaard, 2. søm var
ved Henning Dam Christensen
og 3. søm var ved Kristian Pihl
Lorentzen. Så blev fanen, af
to folketingsbetjente, ført til
sin centrale plads nær tingets
formandsplads. Pia Kjærsgaard takkede med velvalgte ord
Danmarks-Samfundet for den
nye fane.
Ved den efterfølgende uformelle
snak var der håndtryk og tak
fra de fremmødte præsidie- og
folketingsmedlemmer.
Fotos: Ib Ketler
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Dannebrogs jubilæum i 2019
Af Erik Fage-Pedersen
Landsledelsen har nedsat en
arbejdsgruppe og en underarbejdsgruppe til at planlægge
og gennemføre et større antal
projekter, som skal synliggøre
og festligholde jubilæet. Projekterne rækker fra udgivelsen af
en sangbog og et jubilæumshæfte til en række konkurrencer
for unge i skoler og ungdomsuddannelser, en plakat-konkurrence, udstillinger, udlevering
af fanebånd til alle deltagende
faner, m.m.
Selve hovedfejringen finder
sted i København lørdag den
15. juni, begyndende med en
festgudstjeneste kl. 13.00 i
Vor Frue Kirke, 3 til 4 faneoptog startende fra Livgardens
Kaserne ved Rosenborg til
Rådhuspladsen, hvor der vil
blive afholdt taler og underholdning med kor og orkester samt
overrækkelse af en fane til de
to regioner, der har ønsket at
modtage en fane. Derefter vil
der være flere taler og underholdning i Rådhuset for en
mindre kreds.
For at opstille 3 til 4 faneoptog tilbyder vi, at transportere,
og bespise, fanebærere og
fanevagter fra hele landet til og
fra København med busser. Vi
har udsendt en skrivelse til alle
de store landsorganisationer,
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ungdomsforeninger, idrætsforeninger fra Forsvaret, Hjemmeværnet, soldaterforeninger m.v.
for at forberede dem. Vi ved
godt, at det er et stort arbejde,
men håber på jeres medvirken
så vi kan samle 500 faner på
dagen. Lokalforeningernes
bestyrelser bliver naturligvis
også inviteret, men må selv
klare transporten, og det gælder
om at fylde køretøjerne af
hensyn til omkostningerne.
Når vi samler faner og bestyrelser fra lokalforeningerne

betyder det, at man lokalt bliver
nødt til at fejre jubilæet en dag
før eller efter Valdemarsdag. Vi
er klar over, at flere lokalafdelinger allerede er i fuld gang
For at sikre at de officielle meddelelser, der udsendes bliver i
et let læseligt og ensartet sprog,
så det kan se professionelt ud,
har vi kontraheret med LMMedia, som vil hjælpe os med
pressestrategi og markedsføringsplan.

Nationalt videncenter om
Dannebrog
Af flagkonsulent Søren Cruys-Bagger.
Hvordan indsamles, rådgives,
dokumenteres, informeres og
formidles bedst mest mulig
viden om Dannebrog?
Hvordan fremmes forståelsen
af, at Dannebrogs historie,
flaget som nationalsymbol og
flaget som kulturarv har betydning?
Med 5,8 millioner par øjne er
Dannebrog hver eneste dag
”overvåget”, både dag og nat.
Er der fejl, mangler eller en forkert anvendelse af Dannebrog,
bliver vi kontaktet.
Er der spørgsmål eller usikkerhed om anvendelsen af Dannebrog, bliver vi kontaktet.
Mange er hurtige på tasterne.
Gennem Danmarks-Samfundets facebookgruppe får centeret hele tiden kommentarer,
spørgsmål og tilkendegivelser
om brug af Dannebrog.
Gennem et dagligt flagberedskab kan vi her og nu hjælpe
med information og viden om
flagspørgsmål, samt oplyse om
korrekt aktuel anvendelse.
Det gælder den trykte presse
når flagfaglig baggrund skal
beskrives, når TV-medierne har
behov for at vise, hvordan flaget
sættes på halv stang eller, når
dannebrogsfanen indvies i Fol8

ketinget. Eller når DanmarksSamfundets lokalformænd
fortæller den lokale presse om
Dannebrogs 800 års jubilæum
den 15. juni 2019.
Der er stadig flagfaglige forståelser, som hænger ved i befolkningen, selvom betydningen i
dag er anderledes. Det gælder
udtrykket ”stryge flaget”, når
det faktisk hedder, at man haler
flaget ned. Det gælder udtrykket
”flage for Fanden”, når man ikke
har halet sit flag ned om natten,
fordi det ikke er belyst.
Cirka 55 spørgsmål om Dannebrog er blevet grundigt besvaret. Det er spørgsmål, som
ikke umiddelbart kunne finde
sine svar ved at læse i bogen
”Sådan bruges Dannebrog”. 10
af de vigtigste af årets spørgsmål er samlet i en Dannebrogsviden.
Mange har et oprigtigt og stærkt
udtalt ønske om, at hvis der skal
flages med Dannebrog, skal
det være korrekt. Hvad enten
det er at hejse Dannebrog i
flagstangen eller anvendelsen
af foreningens eller organisationens Dannebrogsfane.
Ingen flaglov
I Danmark findes der ikke en
”flaglov”, der regulerer anven-

delsen af Dannebrog. Det
betyder, at der ikke er nogen lov
eller reglementariske bestemmelser som fastlægger, hvordan
Dannebrog skal bruges, og ikke
må bruges. Anvendelsen af
Dannebrog bygger i dag på en
række ikke sammenhængende
ministerielle cirkulærer og flere
hundrede års anvendt praksis.
Dannebrog er ikke et politisk
anliggende. Alligevel er der
nogle praktiske regler for,
hvordan nationalsymbolet bør
anvendes. Det er regler, som
alle, der vil anvende Dannebrog, bør følge.
Lige siden 1854 har vi værnet
om brugen af Dannebrog.
Derfor er der ikke behov for
en flaglov. Tidsånd, praktisk
brug og forskellige fornuftige
måder at anvende Dannebrog
på skaber hele tiden nye måder
at benytte nationalsymbolet på.
Der findes ingen lovgivning om
privates brug af stutflaget, men
der findes en række retningslinjer, som er beskrevet i bogen
”Sådan bruges Dannebrog”.
Dannebrog i samtiden
Dannebrog er blevet mere
synlig i det offentlige rum.
Det så vi i forbindelse med
flagning for Hans Kongelige
Højhed Prins Henriks død og

bisættelse. Selvom det kun
var statens institutioner, der
havde flagningspligt, fulgte rigtig
mange Kongehusets opfordring
med at flage på halv stang i
ugen inden bisættelsen. Vi
informerede og oplyste løbende
gennem ugen alle om, hvordan
der korrekt skal flages på halv
stang. Kristeligt Dagblad havde
en større artikel om sorgen og
flagning i forbindelse med sorg.
Vi bidrog til artiklen med flag-

faglig viden. Dannebrog viser
nemlig ikke sorg, men Dannebrog på halv stang symboliserer
sorg.

forbinder med Danmark og
danskhed. Mange danskere har
med stolthed vist Dannebrog på
rejser i udlandet.
Sådan bør det stadig være.
Dannebrog må ikke komme
under yderligere pres. Hverken
som nationalsymbol eller som
folkets flag.
Dannebrog blev indviet i
Folketinget
Alle grundlovssikrede parlamenter har som sin primære opgave
at repræsentere en befolkning.
I parlamenterne er landenes
nationalsymboler synlige både
for de medlemsvalgte og for de
lovgivende forsamlinger, når de
finder sted. Landets nationalflag
udgør derfor en central og vigtig
del af et parlament.
Dannebrog er verdens ældste
nationalflag, som stadig er i
brug. Dannebrog har en særlig
symbolsk værdi. Det vækker
følelser, som andre landes
flag måske ikke gør på samme

Mange byråd og regionsråd har
haft drøftelser om opstilling af
en dannebrogsfane i byrådssalen eller regionsrådssalen.
Mange steder har de folkevalgte
politikere besluttet sig for, at
Dannebrog udgør en integreret
del af det danske folkestyre og
derfor har sin naturlige plads i
salen. Vi har bidraget med faglig
viden i forbindelse med udarbejdelse af lokale flagningsregulativer og fanebestemmelser for
anvendelse af flag og faner.
Dannebrog symboliserer de
mange ting og opfattelser, vi

Fotos: Ib Ketler

måde. Der findes meget få
lande i verden, hvor befolkningen har et så personligt forhold
til flaget. Dannebrog er et af de
stærkeste nationale symboler, vi
har. Dannebrog besidder derfor
en central og samlende effekt
for den danske befolkning.
Derfor er det naturligt, at
Dannebrog permanent nu
har fået en plads i Folketinget. Dannebrogsfanen, som
Danmarks-Samfundet skænkede Folketinget, blev overdraget og indviet fredag den
29. september 2017 kl. 13:00
i folketingssalen i overværelse
af repræsentanter fra partierne, pressen og Folketingets
præsidium.
Dannebrog på De Vestindiske
Øer
100 året for Danmarks overdragelse af De Vestindiske Øer
til den Amerikanske stat. Efter
folkeafstemningen kunne Kong
Christian d. X, den 22. december 1916, underskrive loven
om salget af De Vestindiske
Øer. Den 31. marts 1917 kl.
16:00 lokal tid gav den danske
guvernør, kommandør Henri
Konow, ordre til at Dannebrog
blev nedhalet fra flagstangen på
eksercerpladsen ved kasernen
i Charlotte Amalie på Sankt
Thomas for sidste gang. Kl.
16:40 var det slut.
Efter at Dannebrog var halet
ned, blev det formentlig klippet
i mindre stykker og delt ud til
besætningen på det danske
orlogsskib ”Valkyrien”.
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viden været et meget væsentligt
bidrag til at forklare og formidle
flagviden om det nationale
symbol.
Her opnås forståelse af, at
Dannebrogs historie, flaget
som nationalsymbol og flaget
som kulturarv har betydning for
vores identitet.

Foto: Dansk Vestindisk Selskab

Dannebrogsviden
Hvordan informeres og formidles viden om Dannebrog? Der
er siden sidste årsskrift udarbejdet fire orienteringer med
titlerne: Rigets Flag, Dannebrog

på De Vestindiske Øer, Dannebrog i Folketinget og 10 spørgsmål om Dannebrog. De kan
alle downloades fra DanmarksSamfundets hjemmeside.
Gennem årene har dannebrogs-

Sådan bruges Dannebrog i en
ny udgave
Danmarks-Samfundet arbejder
på en ny udgave af ”Sådan
bruges Dannebrog”. Siden
udgivelsen i 2007 er der blevet
besvaret over 300 forskellige
spørgsmål om, hvordan Dannebrog bør anvendes.
På side 4 i dette årsskrift er der
en mere uddybende artikel om
arbejdet med den nye udgave
af ”Sådan bruges Dannebrog”.

Dannebrog blev fejret i Roskilde
Af Martin Helbo Nielsen
Valdemarsdag blev igen fejret
på festlig vis i den velbesøgte
Roskilde Domkirke. Her deltog
Roskilde Garden, Hjemmeværnets Musikkorps, Gorm
Hovaldt, Domkirkens drengekor og pastor Jens Arendt. Der
var sølvnåle til menighedsrådsformand Anne Rosendal og
viceborgmester Poul Andersen.
Borgmester Joy Mogensen fik
en guldnål. I sin efterfølgende
tale takkede hun for guldnålen
og for den nye fane, der nu var
opstillet i byrådssalen. Hun var
glad for det gensidige, gode
samarbejde.
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Indvielsen af en ny fane til
Sydslesvigsk Forening
Gottorp amt
Af Lars Thomsen, konsulent for SSF Gottorp amt
Søndag den 11. juni 2017 fik
SSF Gottorp amt overrakt og
indviet en ny fane af DanmarksSamfundet. Overrækkelsen og
ceremonien blev gennemført
på Slesvighus før Årsmødernes
Friluftsmøde i Slesvig. I fineste
solskinsvejr overrakte næstformanden for Danmarks-Samfundet, Søren Cruys-Bagger, den
nye fane til SSF Gottorp amt.
Her var det formand for Gottorp
amt, Petra Mohr, og amtets
2. bisidder, Kirsten Vognsen
Weiss, der stedfortrædende tog
imod fanen. Efter en meget festlig ceremoni, ledsaget af store
dele af den danske befolkning

i Slesvig, startede det festlige
årsmødeoptog gennem Slesvig
by. Det var et dejligt syn at
se den nye fane i spidsen for
optogets faneborg. I friluftsmødets videre forløb prydede
fanen hovedscenen og talerstol.
Fanens faste placering bliver
på Slesvighus, hvor den vil
stå godt synlig i husets lyse
og venlige indgangsareal.
Alle i SSF Gottorp amt, sender
tak til Danmarks-Samfundet for
den nye fane og den fine ceremoni omkring indvielsen. SSF
Gottorp amt vil med stor omhu
værne om fanen og bruge den
med respekt

foto: SSF

Faner til de Vestindiske Øer
Af Lars Hven Troelsen

Valdemarsfesten 2017 ved DS
Storkøbenhavn i Holmens Kirke
havde et ekstra festligt indslag.
Der var besøg fra det tidligere
Dansk Vestindien. Flere af
deltagerne var klædt i øernes
festlige, farverige dragter. 2017
er hundredåret for Danmarks
salg af øerne til Amerika, der i
dag hedder US Virgin Islands.
På øerne er der 2 foreninger.
På Sankt Thomas, ”Friends of
Denmark, Saint Thomas/Saint
John” og på Sankt Croix, “Friends of Denmark Saint Croix”.

På vegne af ”Friends of Denmark, Saint Thomas, Saint
John” modtog formanden
Marlene Boshulte og ægtefælle
Anthony Boshulte fanen. På
vegne af ”Friends of Denmark,
Saint Croix” modtog formand
Hans Lawaetz og bestyrelsesmedlem Nina York fanen.
Fanerne vil fremtidigt indgå i
foreningernes møder og arrangementer. Efterfølgende, på
turen gennem København, med

nye og gamle faner, til Livgardens Kaserne, blev fanerne
fremført med stolthed og glæde.
USVI flag havde ligeledes fået
en plads i faneoptoget.
Foreningens repræsentanter
deltog herefter i det afsluttende
arrangement på Livgardens
Kaserne, hvor foreningernes
repræsentanter fik mulighed
for at tale med både prinsesse
Elisabeth og komtesse Camilla
af Rosenborg.

De 2 foreninger står for samarbejdet med danske venner
af øerne og holder mindet om
Danmark i hævd på USVI.
Disse 2 foreninger fik i den
anledning tildelt en fane.

Foto: DS Kbh.

12

Rørende trofasthed
Af Ib Ketler
Fra bogen ”Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45”
af Matin Bo Nørregaard, fandtes
denne lille historie.
Herman Burmester, der var født
og opvokset i Flensborg, blev
dansk gift og boede i Ravsted
i Sønderjylland. Som tysk
statsborger blev han indkaldt
til krigstjeneste og faldt i Polen
i 1944. Hans pung blev sendt
til familien med penge, en lap
papir med teksten ”lille far kom
hjem te vos igen fra ???”, kortet
fra Dansk Aarsmøde Flensborg

Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek

og Danmarks-Samfundets lille
silkeflag. Tingene havde fulgt
ham under krigens prøvelser.
Her i det skjulte - forsvarede
han tegnet på sin danskhed.

Festpladsen i
Eckernförde
Af Ib Ketler

Danmarks-Samfundets kampagnetelt, opstillet på festpladsen i Eckernförde, hvor man
stod klar med informationsmate-

riale til interesserede.
Blandt mange andre, lagde
også kulturminister Mette Boch
vejen forbi teltet.

– be dst i læng de n
Foto: Ib Ketler
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grafiske virksomheder
To stærkeTo
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fælles mål: At gøre det komplicerede enkelt og det
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ud på alle flader, medier og platforme, så både den
samlede synergi og den økonomiske gevinst er
iøjnefaldende.
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At gøre det komplicerede enkelt og det komplekse overskueligt: At sikre, at identitet foldes ud
medier og platforme, så både den samlede synergi og den økonomiske gevinst er iøjnef

Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for din virksomhed med alt fra offset tryk
til skilteløsninger, fra bannere til brochurer, fra plancher til POS.

Viborg

Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for din virksomhed med alt fra offset tryk
til skilteløsninger, fra bannere til brochurer, fra plancher til POS.

Af Ib Ketler

DS-komiteen i Viborg har afviklet fanebærerkursus. Kurset
Cikorievej 24 . DK-5220 Odense SØ . Tlf.: +45 66 10 01 48 . Ryttermarken 17 A . DK-5700 Svendborg . Tlf.: +45 62 21 01 05 . info@graphicco.dk . www.graphicco.dk
fandt stedt i Sognegården ved
Søndermarkskirken,
hvilket
Cikorievej
24bl.a.
. DK-5220 Odense SØ . Tlf.: +45 66 10 01 48 . Ryttermarken 17 A . DK-5700 Svendborg . Tlf.: +45 62 21 01 05 . info
gav mulighed for at øve nogle
af de kirkelige handlinger, hvor
fanen ofte er med.
Olav Vibild, DS-instruktør, stod
for undervisningen af de 32
fanebærer. Komiteen glædede
sig over den brede tilslutning fra
soldaterforeninger, uniformerede ungdomskorps, folkedansere og idrætsforeninger.
Foto: Jan Vestergaard
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Få dit budskab ud
www.graphicco.dk
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Hedensted Kommune
Af Ib Ketler
Oven på efterårets kommunevalg var det tid til borgmesterskifte i Hedensted. Afgående
Kirsten Terkilsen fik ved sin
afgang ros og mange gode ord
med på vejen. Kjeld Bøjlesen,
DS Hedensted, sørgede
for, at Kirsten Terkilsens sidste
officielle opgave for kommunen var, at modtage en fane til
opstilling i byrådssalen.
Foto: Venstre Hedensted
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Repræsentantskabsmødet 2018
Af landsformand Erik Fage-Petersen

Årets repræsentantskabsmøde
lørdag den 3. marts, i Idrættens Hus, Brøndby, begyndte
med et minuts stilhed for Hans
Kongelige Højhed Prins Henrik
efterfulgt af endnu et minuts
stilhed for afdøde Kurt Kruse,
formand for Ringkøbing-Skjern
lokalforening.
Der var mødt 51 op til mødet,
hvoraf de 27 var stemmeberettiget. Igen i år mødte der
også repræsentanter for vore
samarbejdspartnere fra FDF,
Det danske Spejderkorps, Sct.
Georgs Gilderne og Marineforeningen. Efter faneindmarch og
oplæsning af Repræsentantskabets hilsen til vor protektor,
Hans Kongelige Højhed Prins
Joachim, og hoffets svar,
blev selve mødet indledt med
uddeling af guldnåle til ægteparret, Evald Jensen og Käthe
Salvang, og Jørgen Nielsen,
alle for at have ydet et stort og
prisværdigt arbejde for Danmarks-Samfundet igennem en
lang årrække.
Landsformanden indledte
Landsledelsens beretning for
2017 med at glæde sig over, at
det endelig lykkedes at overrække en Dannebrogsfane til
Folketingets formand, fru Pia
Kjærsgaard, den 29. september
2017. Fanen blev også forskriftmæssigt indviet, idet de tre
16

Landsformanden orienterer om
tiltagene omkring Dannebrog 800
år i 2019

søm blev slået i af henholdsvis,
formanden fru Pia Kjærsgaard,
1. næstformand Henrik Dam
Kristensen og 2. næstformand
Kristian Pihl Lorentzen. Formanden holdt efterfølgende en
pæn tale, hvor hun takkede for
fanen og glædede sig over, at
Dannebrog nu havde fundet sin
plads i folketingssalen.
Derefter gik Landsformanden
over til at se på både medlemstallet og salgsarbejdet
med de små Valdemarsflag.
Medlemstallet går støt fremad,
men der er for mange, der
stopper med at støtte os efter
et par år. Vi manglede knap 100
medlemmer i at nå målet på
2000 medlemmer i 2017, som

var det mål, vi havde sat os.
Flagsalget derimod går knap så
godt, idet salget er dalet med
næsten 10%. Landsformanden
opfordrede lokalforeningerne
til at gøre en ekstra indsats i
2018, således at vi kan spare
op til jubilæumsåret i 2019.
Emnet blev også taget op under
punktet ”Gunnars time”, hvor
forretningsføreren, Gunnar Bak
Cedermann, kom ind på metoder til, hvordan man ude i lokalforeningerne kan forøge salget
og gøre Danmarks-Samfundet
mere kendt ude i samfundet.
En væsentlig del af årets
beretning var helliget Landsledelsens planer for fejringen af
Dannebrogs 800 år jubilæum
næste år. Hovedarrangementet
vil finde sted lørdag den 15. juni
i København begyndende med
en festgudstjeneste forrettet af
biskop Peter Skov-Jacobsen i
Københavns Domkirke. Efter
gudstjenesten vil et faneoptog
afgå fra Domkirken med kurs
mod Rådhuspladsen. Samtidigt vil 3 á 4 faneoptog afgå
fra Livgardens kaserne ved
Rosenborg Slot, for at passere gennem den gamle del af
København og derefter også at
ende på Rådhuspladsen. Her vil
der være underholdning og taler
i en times tid, inden fanerne
returnerer til Rosenborg.

Ægteparret Evald Jensen og Käthe Salvang, Storkøbenhavn, der her efterjusterer deres nye guldnåle, har udført solidt salgsarbejde, fået tingene til
at fungerer ved deres nærvær og tillige været en støtte for landskontoret.

Da faner fra hele landet vil blive
inviteret til at deltage i faneoptogene, vil de lokale flagfester
i 2019 finde sted enten lige før
eller lige efter Valdemarsdag

Jørgen Nielsen, Køge, der fik guldnålen for et markant godt salgsarbejde af Valdemarsflag i en lang
årrække.

Da det er Landsledelsen magtpåliggende, at udbrede kendskabet til denne historiske og
for danskerne så vigtige begivenhed, er vi i fuld gang med at
planlægge en række initiativer,
der gennem hele 2019 netop
skal dreje sig om Dannebrogs
betydning som nationalt symbol

og samlingsmærke. Vi arrangerer udstillinger, konkurrencer,
udgiver bøger og håber naturligvis, at pressen, både den trykte
og den elektroniske, vil tage vel
imod vore indlæg og offentliggøre dem. Til alle de faner, der
deltager i festlighederne, vil vi
udlevere et fanebånd til at sætte
på fanerne, som et synligt bevis
på at de har støttet DanmarksSamfundets arbejde med at
bringe budskabet om, at det
ældste nationalflag fylder 800
år.
Under ”Gunnars time” blev der,
ud over den ovenfor nævnte
hjælp til lokalforeningerne, også
orienteret om lokalforening
Køges indsats under Havnens Dag i Køge i juni 2017,
og vor flagkonsulent, Søren
Cruys-Bagger, gennemgik
Videncentret for Dannebrogs
arbejde i det forløbne år, blandt
andet ved at gennemgå nogle
at de spørgsmål, som centret
løbende besvarer.
Det er det almindelige indtryk,
at det var et godt, interessant
og lærerigt repræsentantskabsmøde.

Nogle af DS mange effekter, der lå klar
til udlevering til årsmødets deltagere.
Fotos: Ib Ketler og Ebbe Ravn.
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Finland - 100 år som republik
Af Ib Ketler
I januar 2017 blev jeg af mine
finske kontakter inviteret til en
forsvarskonference i Helsingfors, og fik ved den lejlighed
kontakt til ministerråd Jens
Chr. Andersen fra den danske
ambassade. Denne kontakt
førte til, at jeg var i Helsingfors
d. 4. juni, som er finsk forsvars
flagdag og Mannerheims fødselsdag (Finlands præsident fra
1944-1946). Der blev flaget fra
mange forskellige bygninger, og
dagen bød på flere aktiviteter,
blandt andet besøg på heltekirkegården Sandud og Herman
Likanens grav - han var en ud
af 11 finner, der kæmpede for
Danmark i 1864, og blev for
dette dekoreret af Chr. IX.
I tiden efter besøget blev det
bestemt, at Danmarks-Samfundet ville donere en flagdug til
den finske Rigsdag og til byen
Hamnia, hvor alverdens flag
skal opstilles i 2018.
Præsidierne i Danmark og
Finland samt ministerrådene
fandt i eftersommeren frem
til, at Folketinget som gave til
Finlands Rigsdag, ville opstille
en mindesten for danske faldne
i Vinterkrigen på heltekirkegården Sandud i Helsingfors.
Historikeren H.C. Bjerg var i
denne forbindelse en stor støtte
med de historiske fakta.
Den 6. december, republikkens
100 års dag, var jeg igen i Hel18

Folketingets formand foretager afsløring af mindestenen, der er opstillet
tæt på Nationalmonumentet.

singfors, og deltog i flere arrangementer, både som tilskuer
og som aktør. Aftenen forinden
blev der foran præsidentpalæet
hejst 100 belyste flag og præsidenten holdt en kort tale foran
en stor skare af tilskuere. På
selve dagen var jeg med ministerrådene på heltekirkegården
for at se den nye mindesten.
Ved Nationalmonumentet var
der opstilling af æresgarde
og musikkorps, og den finske
præsident og statsminister,
forsvarets ledelse samt repræsentanter for de forskellige
værn, nedlagde kranse ved
monumentet.
Den 7. december, blev Folketingets formand, Pia Kjærsgaard,
præsidiemedlem Kristian Pihl
Lorenzen, ambassadør Jette
Nordam, ministerråd Jens Chr.
Andersen, Holmens provst, Ejgil

Bank Olesen, danske embedsmænd og jeg selv, modtaget i
den finske Rigsdag (Eduskunta)
af deres præsidie med formanden, Maria Lohela, i spidsen.
På vegne af Danmarks-Samfundet overbragte jeg et Dannebrog til Rigsdagens formand og
bragte i en kort tale hilsner og
lykønskninger fra DanmarksSamfundet. Rigsdagens
formand takkede for gave og
hilsen, hvorefter der var fotografering og en forfriskning.
Om eftermiddagen samledes
vi igen på heltekirkegården
Sandud, tillige med repræsentanter fra forsvaret, værnsforeningerne og ikke mindst
veteraner, i aldersgruppen
90-100 år, fra krigene i 1939-44.
En funktionær fra Rigsdagen,
med finsk fane og jeg med
dansk fane, gik i spidsen for

Jeg overbringer Danmarks-Samfundets hilsen og lykønskning til Rigsdagens Præcidium I anledning af replikkens
100-års dag og overdrager tillige et af Dannebrog. Fotos: Finske Rigsdag, Henry Siikander og Danske Klub.

deltagerne til mindestenen,
hvor der stod æresvagt fra finsk
forsvar.
I sin tale overdrog Pia Kjærsgaard mindestenen til den finske
Rigsdag og efter afsløringen,
lagde hun en krans fra Folketinget. Maria Lohela takkede
for Folketingets gave og lagde
en krans fra Rigsdagen. Provst
Ejgil Bank Olesen talte for
de faldne danskere og efter
velsignelsen blev der sunget

”Altid frejdig når du går”. En
lille gruppe med ambassadør
Jette Nordam i spidsen, lagde
senere en krans fra Folketinget
ved Herman Liskanens grav, til
stede var pårørende.
I dagene 8. og 9. december
blev det til et hyggeligt besøg i
den Danske Klub Helsingfors,
hvor der blev serveret julefrokost.
I Estatebygningen i Helsingfors,
overdrog den finske statsminister de indsamlede midler til
Hamnias borgmester, midler
indsamlet af erhvervsfolk, politikere og diplomater, til brug for
opstillingen af alverdens flag.
Jeg underskrev i en donationsbog på Danmarks-Samfundets
vegne, som havde støttet med
det, der svarer til en flagdug.

Indvielse af fane i Gamle Kirke,
Helsingfors

Søndag d. 10. december holdt
provst Ejgil Bank Olesen julegudstjeneste i Gamle Kirke for
den Danske Klub Helsingfors og

menighed. Gudstjenesten blev
indledt med indvielse af fanen
til den Danske Klub Helsingfors. Med de velkendte ord slog
ambassadør Jette Nordam 1.
søm i, provst Ejgil Bank Olesen
slog 2. søm i og formanden for
klubben Karin Pedersen slog 3.
søm i, hvorefter man overgik til
gudstjenesten.
Dagen blev rundet af i ambassadørens residens med menigheden og klubbens deltagere.
Jeg endte som julemanden.
Delte godter ud til børnene, der
sang, og der blev danset om
juletræet.
Den danske Ambassade i
Helsingfors, har i mine øjne en
forrygende stab. De er hjælpsomme, seriøse, har glimt i
øjet, har stil og virker uden stive
procedurer. Det var interessante
dage, ikke mindst takket være
ministerråd Jens Chr. Andersen
og hans støtte til DanmarksSamfundet.
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Ny lokalafdeling stiftet
Af SSF
I juni blev der skrevet sydslesvigsk foreningshistorie. For
første gang nogensinde har
Danmarks-Samfundet fået sin
egen selvstændige afdeling i
Sydslesvig.
Efter en timelang stiftende
generalforsamling på Slesvighus blev de endelige vedtægter
godkendt, så foreningen ”Danmarks-Samfundet Sydslesvig ”
er blevet en realitet

Bestyrelsen for den nye forening. Fra højre Kay von Eitzen (næstformand)
Annette Neumann (formand), Helge Hedfeld, Lars Nielsen og Gaby Böttinger,
Lars Thomsen (suppleant), Erik Leth og Eske B. Kjems (revisor). Suppleant
Svend Nielsen er ikke med på billedet. Foto: SSF

Et lille glimt fra globetrotter Jens
Bjerres eventyrlige livshistorie
Af Ib Ketler
I 1928, som 7-årig, var Jens
sammen med kammeraten
Rudolf, der var købmandssøn,
ude og sælge de små dannebrogsflag til fordel for det
danske mindretal i Sydslesvig.
Pengene skulle efterfølgende
pænt afleveres til skolelærerinden. Drengene syntes, det var
lidt ærgerligt, at skulle aflevere
alle de hårdt optjente penge.
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Dengang var der flag på havregrynspakkerne, og dem var der
rigeligt af på købmandslageret
hos Rudolfs far. Drengene klippede flag ud, satte knappenåle
på og derefter blev flagene solgt
sammen med de andre dannebrogsflag. Pengene for de
hjemmelavede flag kunne de så
stikke i lommen. Nogen syntes
godt nok, at disse flag så lidt

mærkelige ud, men de solgte
alligevel pænt.
Deres forretningssucces blev
opdaget, og af Jens´ mor blev
de beordret til, at betale tilbage
til køberne af de hjemmelavede
flag. Jens kunne ikke se problemet ”vi har jo selv lavet dem”.
Drengene gik den tunge
gang til alle køberne, de fleste
lo bare og drengene lov til at
beholde pengene.

Køge
Af Uffe Lundsgaard
Danmarks-Samfundet har, ved
Uffe Lundsgaard, har indledt
et samarbejde med Køges
Skolevæsen, hvor elever fra 3.
til. 6. klasse får viden om - og
brugen af Dannebrog samt
flagets historie. Spændende
over Tallin 1219, Chr. IV på
”Trefoldigheden” og om, at han
fik styr på Dannebrogs størrelse
og brug, Guldaldertiden, hvor
flaget blev folkets flag, rundet af
med nutiden.
Eleverne har vist stor spørgelyst
og interesse. På billedet ses 3.
klasse fra Højelse skole.
Valdemarsdag var med stor
deltagelse i Køge Kirke,
hvor komtesse Josephine af
Rosenborg foretog uddeling
af faner. Pastor Jan Basie, der
nu er pensioneret, har fået DS
bordflag som tak for mangeårig
hjælp og støtte.

Foto: Køge Skolevæsen
Havnens Dag, et nyt tiltag, der
gav anledning til uddeling af
meget materiale om brugen af
”Dannebrog til Søs” og tillige

et godt flagsalg. Kommunen
afviklede Foreningernes Dag på
Torvet, hvor DS igen havde et
godt flagsalg.

21

Årsregnskab 2017

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017
Indtægter
Salg af flag
215.640
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne
292.000
Salg af bøger og mærkater m.v.
26.067
Diverse intægter
22.994
Kontingent
239.665
Renteindtægter		 127
Bidrag fra kommuner, virksomheder, foreninger m.v.
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond
100.000
kr.

896.493

Udgifter
Direkte udgifter ved flagsalg		
30.229
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter
389.796
Administration		336.052
Øvrige omkostninger		
125.222
		
881.299
			
Årets resultat			
kr.
15.194

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks-Samfundet 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdet efter god regnskabskik samt „Bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af drifttilskud fra Kulturministeriet”.			
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Danmarks-Samfundet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse mede god regnskabsskik samt „Bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af drifttilskud fra Kulturministeriet”.				
		
København, den 3. marts 2018
EY
Peter Gath
Statsaut. revisor
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Er du flyttet, har du fået ny mail eller nyt telefonnummer?
Ændringer på adresse, telefon og mails skal meddeles landskontoret
på mail: ds@danmarks-samfundet.dk eller tlf. 43 26 20 96

Udleverede faner og flag i 2017
Region
Nordjylland
Midtjylland

Faner
13
21

Faneduge
1
1

Flag
11
55

I alt
25
77

Syddanmark

17

1

37

55

Sjælland

18

3

21

Hovedstaden

18

7

27

Sydslesvig

2

Udlandet

3

I alt

92

2

2
5

1

4

114

211
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Forsidefoto: Glæde over vort smukke flag! Foto: Ib Ketler
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