
nyhedsbrev
Årgang 5, nummer 2

Formandens klumme.
Erik Fage-Pedersen, Landsformand.

Kære medlemmer

Vi har nu passeret Valdemarsdag. 
Jeg håber, at de, der har haft mulig-
hed for at deltage i en lokal Flagfest, 
ikke er blevet skuffet. Vejret i Aarhus 
var overskyet, men til alle deltager-
nes glæde dog tørt hele dagen. Jeg 
tror ikke, at man var lige så heldige 
over hele landet. Man siger jo, at der 
ikke findes dårligt vejr, kun forkert 
påklædning, men Dannebrog tager 
sig nu bedst ud i solskin.

Landsledelsen og vor lille arbejds-
gruppe er i fuld gang med at plan-
lægge aktiviteter og arrangementer 
i anledning af Dannebrogs 800 års 
jubilæum næste år. Vi er i gang med 
omkring 20 projekter, som dog end-
nu er mere og især mindre færdige. 
I dette Nyhedsbrev vil jeg fortælle 
lidt om, hvad vi er i gang med at 
planlægge for selve jubilæumsdagen, 
lørdag den 15. juni 2019.
 
Det er tanken at samle så mange 
faner som muligt fra hele landet i 
København, hvor vi vil afvikle ho-
vedarrangementet. Vi håber, at vi 
kan samle omkring 500 faner. Det 
bliver et større logistisk arbejde at 
få dem afhentet fra hele landet og 
bragt til København, både transport-
mæssigt og bespisning af de mange 
fanebærere og fanevagter. Alle faner 
fra Jylland, Fyn og de mindre øer 
samles på Livgardens Kaserne ved 
Rosenborg Slot. De fleste faner fra 
Sjælland vil mødes ved Københavns 
Domkirke, hvor de vil danne en fane-
borg, som så skal deltage i en fest-
gudstjeneste. Københavns biskop, 
Per Skov-Jakobsen vil forrette guds-
tjenesten.
Efter gudstjenesten vil et faneoptog 
fra Domkirken og 3 til 4 faneoptog 
fra Livgardens Kaserne bevæge sig 
gennem det gamle København for at 
mødes på Rådhuspladsen, hvor der 
vil være taler og underholdning. Det 
endelige program her er endnu ikke 
fastlagt i detaljer. Vi har anmodet om 

kongelig deltagelse både i Domkirken 
og på Rådhuspladsen, men da der 
formodentligt skal være kongelig del-
tagelse også andre steder i forbin-
delse med jubilæet, er vi i gang med 
at koordinere programmerne, og kan 
derfor ikke på nuværende tidspunkt 
oplyse de eksakte tider. 

Da således de fleste faner over hele 
landet er i København, har vi været 
nødt til at opfordre vore lokalfor-
eninger til at afholde deres Flagfest 
enten før eller efter den 15. juni. Vi 
ved at man flere steder er i fuld gang 
med at planlægge de lokale arrange-
menter. Disse planer vil naturligvis 
blive annonceret lokalt, så alle får 
besked om, hvornår de finder sted 
og andre detaljer om arrangementet.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god 
sommer og på genhør i september 
med flere nyheder om, hvad vi har 
planlagt skal ske i hele 2019 i forbin-
delse med jubilæumsåret. 

25. maj 2018 var en skelsætten-
de dag i hele Europa. Det var da-
gen, hvor den nye Persondatalov 
trådte i kraft. Som forening har 
Danmarks-Samfundet pligt til at 
overholde reglerne i persondata-
forordningen samt principperne 
om god databehandlingsskik.  
Danmarks-Samfundet er igang 
med processen med at sikre vore 
medlemmers data, så vi lever op 
til lovkravene.  

FAKTA

Husk at melde flytning 
til Landskontoret! 
Får du ny e-mailadresse, 
telefonnummer mv. vil 
vi også rigtig gerne vide 
det.  

 

I 2019 holder 
Dannebrog 800 års fød-
selsdag. Det skal fejres. 
15. juni 2019 gennemfø-
res der en stor flagfest 
med faner og faneoptog 
i København. Følg med 
på Danmarks-Samfun-
dets hjemmeside www.
danmarkssamfundet.dk 
og bliv orienteret om de 
mange aktiviteter og 
arrangementer landet 
over som finder sted i 
2019.

Allerede nu kan vores 
nye jubilæumspin købes 
for 20 kr./stk..  
Kontakt evt. landskon-
toret eller din lokalfor-
mand. 

Nationalt videncenter om 
Dannebrog kan kontaktes 
gennem Danmarks-Sam-
fundet. Er der spørgsmål 
om anvendelse af Danne-
brog eller om flagning send 
dit spørgsmål til  
ds@danmarks-samfundet.
dk 



 
Danmarks-Samfundet - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 

Tlf: 43 26 20 96 - ds@danmarks-samfundet.dk
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Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger
 
Flagallé og byudsmykning med Dannebrog
Lige nu anvendes Dannebrog mange steder, når der 
gennemføres byfester, markedsdage eller lokale musik-
festivaler. Det betyder flagalleer og udsmykning med 
Dannebrog. Men hvad er bestemmelserne for brug af 
Dannebrog i disse sammenhænge?
 
En flagallé består af mange flagstænger med Danne-
brog, som placeres på begge sider af en vej og dermed 
danner en allé. Flagalleer anvendes eksempelvis i by-
midten eller ved sportshallen når der foregår forskellige 
byarrangementer hvor der skal flages med Dannebrog.
 
Flagstængerne kan være af træ eller af glasfiber i læng-
der på mellem 3 og 5 meter. Stængerne monteres i rør 
i fortovet eller direkte i jorden. Dannebrogs størrelse 
skal være ens og afpasse flagstængernes længe.
 
En flagallé betragtes som flagning med Dannebrog. 
Flagningen skal derfor følge de danske flagtider. Hejs 
aldrig flagene før kl.08:00 og hal dem ned senest ved 
solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, 
skal flagene først hejses ved solopgang.
 
Hvis en forening ønsker en flagallé placeret på en of-
fentlig vej eller en privat fællesvej, skal der ansøges om 
tilladelse til flagningen hos politiet og kommunen.
 
Politiet kan kræve, at en opsat flagallé fjernes, hvis de 
finder, at flagalléen virker forstyrrende på eller er til 
fare for færdslen, i henhold til færdselsloven.
Foreningen er erstatningsansvarlig, hvis der sker ulyk-
ker som følge af væltede flagstænger, ødelagte vejba-
ner eller fortove. Dannebrog ses også anvendt som by-
udsmykning uden flagstænger. 
 

Kärnen i Helsingborg flager med Dannebrog
Når du ser over mod Helsingborg, vil der på toppen af 
det 35 m høje fæstningstårn Kärnan normalt kunne ses 
det svenske flag.
 
Da kong Christian 5. af Danmark indledte Skånske Krig 
(1675 -1679), i et forsøg på at tilbageerobre de gamle 
danske landområder i Sverige, lod han i juni 1676 hejse 
et gigantisk Dannebrog som splitflag der var 17 meter 
langt og 7 meter højt på Kärnen. Det var for at vise om-
verdenen, at Skånelandene endelig var tilbageført som 
en del af det danske kongerige.
 
Men da svenskerne igen overtog herredømmet over 
Helsingborg, tog de Dannebrogsflaget som krigsbytte. 
I dag kan det ses i Sveriges Trofésamling på Armému-
seet i Stockholm.
Men to gange om året minder svenskerne danskerne 

om den tid, da man havde hejst splitflaget. Dannebrog 
vajer fra Kärnan i Helsingborg, på dronningens fødsels-
dag og på Grundlovsdag.

Fra det historiske hjørne
Danmarks-Samfundets medlemsblad nr. 6 fra juni 1918 
skriver:
 
Vanskeligheder ved Flaguddelingen paa Valdemarsda-
gen d. 15. Juni.
Overstyrelsen har for længst gjort Skridt for at sik-
re sig de nødvendige Flag til Uddeling d. 15 Juni 
(Valdemarsdagen). Disse er bestilt i Frankrig, men  
Udførelsesvanskeligheder har forsinket Afsendelsen. 
Denne er vel nu formelt hævet, dog er det højest  
usandsynligt, at de bestilte Flag vil indløbe rettidig.
Hvis dette ikke hænder, har vi til vor Raadighed kun 
et begrænset Antal Flag i Oplag, og kan derfor til vor 
største Beklagelse kun delvis imødekomme de Anmod-
ninger om Flag, der er indløbne trindt om fra Landet.

Danmarks-Samfundets Raadsmøde d. 25, Maj 1918.
Antagelig paa Grund af de store Rejsebesværligheder 
havde kun en enkelt af Provinskredsene, nemlig Aal-
borg, sendt en Repræsentant til Raadsmødet, hvilket 
Formanden i høj Grad beklagede, blandt andet af den 
Grund, at Raadsmødet er den eneste Lejlighed, der al-
mindeligvis gives til at drøfte fælles Anliggender.

Formandens Beretning:
Aaret er forløbet under rolige og normale Forhold, der 
har fundet en jævn Tilgang Sted af nye Medlemmer, 
særlig i København, hvilket formanden bl. a. mente 
skyldes den Omstændighed, at det i Medlemsbladet 
oplyses, hvem der har indmeldt de nye Medlemmer, 
hvorfor Provinskredsene opfordres til i Lighed med Kø-
benhavns Kredsen at sende Meddelelse til Bladet om 
nye Medlemmer.
Medlemsantallet er til Dato ca. 2100 i København og ca. 
1200 i Provinsen.

Der har været afholdt Møder for Medlemmerne i de fle-
ste Kredse, men ogsaa her gælder det, at Københavns 
Kredsen i høj Grad har været førende, og formanden 
henleder stærkt Opmærksomheden paa det ønskelige 
i, at langt flere Provinskredse følger Exemplet for der-
igennem at bevare Medlemmernes Interesse for Sam-
fundet.

Flagsalget paa Valdemarsdagen er i stadig Udvikling og 
var Salget i 1917 ca. 370000 imod 120000 i 1913.

Desværre ser det ud til, at Flagsalget iaar af særlige 
Grunde bliver betydelig mindre end, forventet, idet 
der ikke er megen Sandsynlighed for, at de smaa Flag, 
hvortil Silkebaandene væves i Frankrig, kommer hertil i 
rette Tid, til Trods for, at Overstyrelsen bestilte Flagene 
umiddelbart efter forrige Aars Valdemarsdag.


