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Formandens klumme
Erik Fage-Pedersen, landsformand.

Sydslesvig
har fået en
lokalforening
Tirsdag d. 27. juni
2017 blev en særlig
dag i Sydslesvig.
Da blev den første
lokalafdeling uden
for Danmarks
grænser nemlig
oprettet under
navnet: DanmarksSamfundet
Sydslesvig e.V.
Stort tillykke med
oprettelsen!

Kære medlemmer

Det har som sædvanligt været et travlt forår, hvor DanmarksSamfundet har været repræsenteret ved en lang række
arrangementer.
Lokalforeningerne deltager mange steder i højtidelighederne i
forbindelse med 4. og 5. maj med faneborge og
kransenedlæggelser. Mere arbejdskrævende har der været at
forberede til fejringen af Valdemarsdag den 15. juni. Der ligger
et stort arbejde bag for at få det hele til at være festligt men
også højtideligt. Jeg føler mig stolt over at være med i en
organisation, der lægger et så stort arbejde i at gøre dagen til en
rigtig fødselsdagsfest for vort flag.
Jeg håber, at mange af jer har haft mulighed for at nyde godt af
deres anstrengelser og har været med ved uddeling af faner og
flag til ansøgende foreninger og organisationer og forhåbentligt
artede vejret sig, så I undgik at blive våde, det var jo en noget
våd og kold periode op til selve dagen.
Også i år var Danmarks-Samfundet repræsenteret ved
Årsmøderne i Sydslesvig. Flere fra Landsledelsen deltog i hele
perioden fra 9. til 11. juni, og på den store dag, søndag den 11.
juni fik vi hjælp til at bemande vore pavilloner i Flensborg,
Slesvig og Tønning. Her uddelte vi Danmarks-Samfundets
materiale om Dannebrog og om os selv.
Det blev også til mange gode samtaler om vort arbejde. Der blev
overrakt og indviet 2 faner, en til Sydslesvigsk Forening i Gottorp
amt og en til Idrætsforeningen i Tønning.
Også i den periode var vi begunstiget med godt vejr.
Til slut vil Landsledelsen ønske alle en rigtig god sommer.

Fakta
Nationalt videncenter
om Dannebrog kan
kontaktes gennem
DanmarksSamfundet. Er der
spørgsmål om
anvendelse af
Dannebrog eller om
flagning send dit
spørgsmål til
ds@danmarkssamfundet.dk

Nationalt videncenter om Dannebrog
Videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger
Dannebrogsviden om Rigets Flag
Rigets Flag hejses på Batteri Sixtus. Batteriet og dets flagbastion er placeret for enden af
Nyholm på Marinestation København. Rigets flag er det danske suverænitetsflag: Dannebrog
er et nationalt kendings- og samlingsmærke. Det er et af de ældste dokumenterede
nationsflag. I mange lande er det et almindeligt krav, at nationsflaget skal respekteres som
symbol på vedkommende nation. Dannebrogsviden handler om Rigets Flag. På hjemmesiden
under videncenter kan du læse resten af Dannebrogsviden om Rigets Flag.
Dannebrogsviden om Dannebrog på De vestindiske Øer
Efter folkeafstemningen kunne Kong Christian den X den 22. december 1916 underskrive
loven om salget af De vestindiske Øer. ’Klar overalt’ og derpå ’Hal ned Dannebrog’. 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 Charlotte Amalie
på Sankt Thomas for sidste gang. Kl. 16:40 var det slut. Dannebrogsviden handler om
Dannebrog på de Dansk vestindiske Øer. Efter at Dannebrog var halet ned, blev det formentlig
klippet i mindre stykker og delt ud til besætningen på det danske orlogsskib Valkyrien. På
hjemmesiden under videncenter kan du læse resten af Dannebrogsviden om Dannebrog på De
vestindiske Øer.
Efterlysning. Hvad flages der for? Hvem kender National-Kalenderen?
I DS medlemsblad fra 1. februar 1921 optræder der denne annonce på side 12:
Hvem har et eksemplar af denne kalender? Centeret er ved at
undersøge og afdække ’historien’ om de danske flagdage. Kontakt
Landskontoret på [ds@danmarkssamfundet.dk] eller mig på
[scb@ucc.dk].
Om faneindvielsens historie – et indblik
Indvielse af en fane er en meget gammel og ganske almindelig
hærmilitær ceremoni. Den skulle entydigt symboliserer ejerskab og
troskab til kongen. Dengang var proceduren, at man under en
faneindvielse skulle hamre samtlige de søm i, der holdt fanedugen
fast til fanestangen.
De ældste eksisterende regler for en faneindvielse foreskrev, at den
nye fane skulle slås på stangen i regimentschefens bolig af chefen
selv og hans nærmeste officerer. Omkring 1766 gik man over til, at alle hærenhedens
befalingsmænd, fra yngste fænrik og opefter, skulle slå et søm i indtil alle søm var hamret på
fanestangen. Så snart det var gennemført, blev den ny fane præsenteret for den militære
enhed og som det dengang var skik og brug blev der aflagt faneed. 1842 skete der en
interessant ændring. Nu skulle den nye militære fane fragtes eller indsendes til kongens palæ.
Her skulle repræsentanter fra den militære afdeling så indfinde sig og der bevidne, at kongen
slog alle søm i fanestangen. Det var på det tidspunkt der opstod begrebet ”det eller de
kongelige søm”.
Fanevagt kaldes den særlig til bevogtning af fanen bestemte styrke. Undertiden anvendes
benævnelsen fanevagt for den vagt, der etableres i bivuak og lejr, og som foruden at bevogte
fanen tillige besætter alle indre poster. Ved rytteriet benævnes denne vagt estandartvagt
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Faneed kaldes den ed, som soldaten i de fleste lande ved sin indtrædelse i tjenesten må
aflægge på at ville være statens overhoved tro i krig og i fred og på at ville opfylde de ham på
hvilende militære pligter. Uagtet der ikke altid sværges direkte til fanen, foregår
edsaflæggelsen i de afdelinger, der har fane, i tilstedeværelse af denne; og herfra skriver sig
navnet faneed ved artilleriet aflægges eden til skytset. Brud på faneeden straffes ikke som
mened, men som ikke opfyldelse af militær pligt, og straffen udmåles i overensstemmelse
hermed.
Om at flage med Dannebrog
På denne tid af året er der mange ’lyse’ timer. Det forledes en del til at hejse flaget for tidligt
og hale flaget ned for sent. Når der skal flages med Dannebrog, er der nogle flagningsregler
der altid skal respektere.
Dannebrog må først hejses efter kl. 08:00. Dannebrog skal hales ned ved solnedgang. Skal
Dannebrog være hejst om natten skal flaget være belyst fra en projektør.
Og hvornår er så mit lokale tidspunkt for solnedgang?
Solopgangstider og solnedgangstider er vigtige at kende. I Danmark er der næsten en times
forskel på hvor meget dagen er længere om sommeren end om vinteren fra Skagen til Gedser,
og solen går 25 minutter senere ned i Esbjerg end i Åkirkeby.
En mulighed er at anvende hjemmesiden ”Almanak”. Link:
[http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php] Den fungerer således, at du peger
med markøren på det sted i Danmark, hvor du ønsker, at få tider for solopgang og for
solnedgang. Placer den røde markering på Danmarkskortet hvorefter tider for solopgang og
solnedgang vises direkte.

