Danmarks-Samfundet
Nationalt videncenter om Dannebrog
_______________________________________________________________________

Dannebrogsviden
Dannebrog 800 år i ord og billeder
__________________________________________________________________________________________________________

Af Søren Cruys-Bagger fra Nationalt videncenter om Dannebrog.
Flagkonsulent i Danmarks-Samfundet. Udarbejdet januar 2020.
Danmarks-Samfundet har gennem hele 2019 fejret Dannebrogs 800 års fødselsdag. Gennem
arrangementer og aktiviteter over hele landet har mange fejret et af verdens ældste flag. Der findes intet flag
der som Dannebrog uden ændringer har været anvendt som nationalflag i over 700 år.
Dannebrogsviden giver et indtryk af de mange forskellige aktiviteter der har fundet sted.
Kongernes Konge ved Dannebrogs 800 års
jubilæum. Københavns Domkirke 15. juni 2019.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=iEEDmjE-Yi0

Dannebrog - myten om himmelfaldet i 1219

Lektor Torben Kjersgaard Nielsen fortæller, hvor
myten om Dannebrogs himmelfald er blevet
genskabt ved store og små historiske begivenheder
gennem historien.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=LSupo97yyBA

Danmarks-Samfundets hjemmeside om 800 året

https://dannebrog800.dk/

Essay-konkurrence

Danmarks-Samfundet udskrev en essaypriskonkurrence for unge. Hvilken betydning har
nationalsymbolet Dannebrog for den danske
befolkning i 2019? Essayet skulle være præget af
personlige refleksioner og overvejelser over
Dannebrogs betydning for danskerne.
Priskonkurrencen blev udskrevet på baggrund af at
mange unge opfatter Dannebrog som et negativt og
nationalkonservativt symbol.
De 33 bedste tekster er offentliggjort her:
https://www.danmarkssamfundet.dk/essaykonkurrence/

Under Valdemarsfanen

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.
Link:
https://youtu.be/80JkB4jqaL8

Landsdækkende plakatkonkurrence

Sofie Tornemark Hansen fra Holbæk vandt
Danmarks-Samfundets plakatkonkurrence om
Dannebrog 800
Link:
https://www.danmarks-samfundet.dk/shop/

Historien om Dannebrog

Link:
https://www.danmarks-samfundet.dk/shop/

Legenden om Dannebrog

Link:
https://www.danmarks-samfundet.dk/shop/
Sange om Dannebrog

Link:
https://www.danmarks-samfundet.dk/shop/
Flaget Dannebrog fylder 800 år

Fredag den 14. juni dannede Rådhushallen i
Aarhus rammen om Danmarks-Samfundets hyldest
til flaget Dannebrogs jubilæum. Festtalen blev holdt
af direktør Claus Bech fra Aarhus City Forening
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=rz08-giyqnM

Danmarks Radio Tema Dannebrog 800 år

Link:
https://www.dr.dk/nyheder/tema/dannebrog-800-ar

Indvielse: Region Hovedstaden har fået sin egen
Dannebrogsfane

Link:
https://www.regionh.dk/presse-ognyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/IndvielseRegion-Hovedstaden-har-faaet-sin-egenDannebrogsfane-.aspx
og link:
https://www.regionh.dk/politik/tv-fraregionsraadsmoederne/Sider/Web-tvRegionsraadsmoede-d.-20.-august-2019-.aspx

Region Syddanmark:
Dannebrog får fast plads i regionsrådssalen

Link:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm378895

Om Dannebrog de skriver …
Antal artikler fra INFOMEDIA mediearkiv i 2019
med angivelse af søgesætning.
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Undervisningsmateriale

Danmarks-Samfundet har udarbejdet
undervisningsmateriale til grundskolen og til
ungdomsuddannelserne om Dannebrog.
Link:
https://www.danmarks-samfundet.dk/viden-omdannebrog/undervisningsmaterialer/

Danmarks Samfundet: 25 500 artikler
Dannebrog: 11 453 artikler
15. juni 2019: 9720 artikler
Folkets flag: 7767 artikler
Dannebrog 800: 3224 artikler
Flaget 800 år: 2051 artikler
Dannebrogs fødselsdag: 2077 artikler
Dannebrog fejres: 1758 artikler
Dannebrog skolen: 1601 artikler
Vort flag: 1417 artikler
Valdemarsdag: 1064 artikler
Danmarks Samfundet 800 år: 882 artikler
Danmarks Samfundet Dannebrog: 802 artikler
Dannebrog Rådhuspladsen: 232 artikler

