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Danmarks-Samfundet fik den 12. juni 2019, ved en uropførelse på Kastellet i København, 
tilegnet marchen Under Valdemarsfanen. Komponisten Mogens Ahrensburg havde i 
anledning af Dannebrogs 800 år dedikeret sin march til Danmarks-Samfundet. Denne 
Dannebrogsviden handler om marchen. 
 
March 
En march eller en militærmarch er en musikalsk genre som karakteriseres ved en meget 
markant og regulær taktfast rytme. Marchmusik spilles for at soldater kan marchere i takt. 
Marcher bliver ofte fremført af militærorkestre som kan gå foran soldaterne. 
 
Mogens Ahrensburg 
Komponisten Mogens Ahrensburg (Gaardbo) er født i Hjørring i 1941. Han har lige fra 
drengeårene været udøvende amatørmusiker. Mogens Ahrensburg er (sammen med 
Martin Corfix) medstifter af det frivillige 8. Regiments Musikkorps i Kastellet, hvor han 
stadig er aktiv som musiker og stabstambour. Desuden har han stor interesse i dansk 
militærmusiks historie. Martin Corfix har været konsulent i arbejdet med marchen Under 
Valdemarsfanen. 
 
Om Under Valdemarsfanen 
I indledningen er der et lille citat fra ”Fanemarchen”. I næste del er der citater fra ”Der er 
ingenting, der maner”, mens der i sidste del er et citat fra ”Vift stolt på Codans bølge”. 
Hermed har Mogens Ahrensburg i marchen henvist til tre af vore store flagsange. Marchen 
er arrangeret for messingblæsere og kan dermed spilles af flere kategorier af musikkorps. 
 
8. Regiments Musikkorps 
Det nuværende 8. Regiments Musikkorps har rødder tilbage til det ‘gamle’ 8. Regiments 
Musikkorps i Aarhus, men også til 7. Regiments Musikkorps i Fredericia. 8. Regiments 
Musikkorps er et frivilligt korps, der tilstræber at imitere et dansk regimentsmusikkorps fra 
perioden 1880 til 1950. Dette gælder såvel repertoire som uniformer. Musikkorpset har 
garnison i Kastellet i København. 
 
Uropførelsen 12. juni 2019 
8. Regiments Musikkorps uropførte Under Valdemarsfanen i Kastellet i København.  
Uropførelsen blev optaget og kan ses her: 
https://youtu.be/80JkB4jqaL8 
 
Danmarks-Samfundets tale ved modtagelse af partitur og komponistens begrundelse: 
https://www.facebook.com/rejsekultur/videos/under-valdemarsfanen-kastellet-12-juni-
2019/349281332457219/ 



 
Anvendelse af marchen 
Danmarks-Samfundet har fået overdraget rettighederne af komponisten. Alle musikkorps, 
der måtte ønske at spille Under Valdemarsfanen, kan rette henvendelse til Danmarks-
Samfundet. Landskontoret har noder og indspilninger af marchen. 
 
Danmarks-Samfundets landskontor: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester. 
Telefon: 43 26 20 96. E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk 
 

 


