DE UNGES MENING OM DANNEBROG
Hvad handler dette faktaark om?

Danmarks-Samfundet spurgte i 2019 i en essaykonkurrence om de unges
mening om Dannebrog i form af opgaven Hvad betyder Dannebrog for dig.
Dette fakta ark er udvalgte citater fra de indkomne tekster.

Derfor tænker jeg meget over hvorfor mange unge dansker ikke går så meget op i flaget
som man plejede at gøre før i tiden som ens forældre eller oldeforældre. Derfor synes jeg
denne opgave, får mange til at tænke over, hvad Dannebrog og Danmark betyder for os
og, hvis man ikke kendte historien bag det danske flag Dannebrog burde man, at gøre det
nu for det gøre jeg. Jeg håber at flere af os unge, vil fortælle historien videre til deres familie, så de os bliver bevidst om, hvor meget vi skal være stolte over Dannebrog.
Muhammed, 16 år.
Hvad mon fremtiden vil bringe, angående vores flag? Vil det mon stadig blive brugt når jeg
er voksen? Jeg synes at det er lidt svært at forestille sig en fødselsdag uden Dannebrog.
Man bliver jo flaget for med Dannebrog. Det har bare en eller anden særlig tilknytning til
fødselsdag. Om lidt er det min fødselsdag og hvis ikke Dannebrog står på bordet, er jeg
sikker på at jeg vil spørge: “Hvor er flaget?”
Thea, 10 år.
På klassen brainstormede vi Dannebrog - dets betydning, symbolik - og meget, meget
mere. Under det forløb, hørte jeg mange udtrykke, at Dannebrog faktisk ikke havde betydning for dem - på trods af de var danske til knoglen - ja, selv hende der havde gået på
kristen friskole i 10 år.
Felecita, 16 år.
Jeg er helt og aldeles stolt af at være dansk. Det er jo noget stort når man ser det danske flag. Lige meget om det er fordi vi har vundet i de olympiske lege eller om det bare er
tilfældigt. Uanset hvad vækker det glæde. For mig betyder Dannebrog nærvær, tryghed
og samvær. Det er ikke kun store børn og voksne der ved hvordan Dannebrog ser ud.
Selv små børn ved hvordan det hvide kryds oven på det røde banner ser ud. Ikke nok med
flaget er praktisk synes jeg at det er flot. Og historien bag er meget spændene. Det danske
flag er mere end 3 gange ældre end USA. Det er jo helt utroligt at flaget er så gammelt.
Oscar, 13 år.
Men hvad definerer danskhed? Kan en flygtning være dansk? Og hvad med burkaen, er
den dansk? Konkret set er spørgsmålet om den definerede danskhed for mig et evigt,
særligt men vidtrækkende spørgsmål. Det er stolthed, frygt og fællesskab. Det er banalitet, symbolisme og multikulturalisme. Det er negligering, bagatellisering og inflation. Det
er integration, diversitet og identitet. Men er en burka også en bogstavelig danskhed? Det
kan jeg lade mig fascinere over, når Dannebrog stilles i henhold til kristendommen og det
favnende fællesskab.
Marie, 14 år.
Men hvordan blev vi så afhængige af vores flag. Skyldes det, at
det i Danmark er ulovligt at flage med andet end Dannebrog,
medmindre man har en tilladelse? Er det for, at der skal være
noget, der binder vores multikulturelle samfund sammen? Eller
er det fordi, det er værd at holde fast i bevarelsen og fejringen
af verdens ældste flag? Jeg skal blankt indrømme, at jeg ikke
selv ved det. En ting er jeg dog sikker på. Olsen-banden ville
ikke være det samme, uden Kjeld og Benny der står klar med
flagene, når Egon nu engang er kommet ud.
Wilma, 16 år.

Hvordan kan det danske flag have betydning for os i fremtiden? Faktisk tror jeg at det kunne blive en hjælp til at huske hvor vi kommer fra. Men lige meget hvad vi gør tror jeg flaget
har en lille plads i os selv og det er noget af det bedste ved Dannebrog.
Ingrid, 11 år.
Jeg tror ikke rigtig unge synes at flaget betyder så meget for dem, hvor de ældre generationer nok synes at flaget betyder mere. Min mor og far holder i hvert fald mere af det,
end jeg gør. De synes i hvert fald at det er vigtigt at flage på fødselsdage, hvor jeg sagtens
kunne glemme sådant noget. .
Jesper, 14 år.
Dannebrog er en ting der ikke snakkes ufatteligt meget
om. Måske fordi det er en neutral og meget normal ting i
hverdagen. Det har dog helt klart større betydning for os,
end vi lige tænker over.
Asta, 15 år.
Den dag i mit liv, hvor det gik op for mig, hvor meget
Dannebrog egentlig betyder for mig, var da jeg hørte
om nogen i et andet land, som, for nogle år siden, havde brændt mit, vores, Danmarks flag. Dannebrog. De
brændte Dannebrog, fordi de var sure over nogle tegninger af Muhammed i den danske avis. Det var en underlig
følelse, for i princippet kunne jeg være ligeglad med, at
de i et land havde taget ”nogle røde og hvide klude” og
brændt dem. Men ligeglad var i hvert fald det sidste, jeg
var. Det er meget svært at beskrive den følelse, man står
tilbage med. Måske det i virkeligheden var en blanding af
vrede og at være i chok. Jeg er sikker på, at det bestemt
også var formålet, og at de vidste, hvor meget det danske
flag betyder for os danskere.
Johanne, 15 år.
Jeg kan ikke negligere det faktum, at dannebrog tilnærmelsesvis er et nationalsymbol på
fejring – og den materialistiske overflod det er associeret med. Personligt er dannebrog
sommetider mere et symbol på fejringer, end national stolthed, dansk tradition og vort monarki. Men på den anden side vil jeg antage at ungdomsgenerationen, har forbindelser til
dannebrog og dens emblematiske betydning. Fædrelandsfølelsen. Stolthed. Minder. Generationer. Vores Danmark. Netop fejringer og stolthed er bevis på den paradoksalitet, som
ligger dybt begravet i dannebrog. Gammelt, men alligevel med i ungdommen. Ungt, men
alligevel gammelt. Jeg bliver stolt ved synet af mit fædrelandsflag, hvilket vel også burde
være naturligt?
Sofie, 15 år
Dannebrog er os alle uden filter – meget imod nutidens strømninger. Det er da lidt sejt,
ikke? Men derfor synes jeg også, at det fortjener at stå for et godt Danmark, der er mere
end et tilholdssted for os, som kender til dets historie og samfundsnormer, kristendom og
alt det andet pjat, som man nu om dage kalder danskhed. Nej, for mig er Dannebrog et
flag, der gennem tiden har lært et og andet; derunder at solidaritet betaler sig, og selvfølgelig skal det da have lov til at opleve et Danmark med netop dette.
Tobias, 15 år
Danmark er et af de eneste lande der bruger flaget til personlige fejringer på den måde,
hvilket gør vores flag til ikke blot en højtidelig ting, men en del af vores hverdag som danskere. Jeg tror, at det at vi bruger Dannebrog så meget i vores hverdag gør, at vi har et helt
specielt, trygt forhold til Dannebrog, som gør, at når vi tager flaget ned fra flagstangen,
må det ikke rører jorden, for det er vores danskhed, og vi er stolte over at være danske. I

Dannebrog ses også et kors, som jeg altid har tænkt repræsentere kristendommen. Korset skulle symbolisere det kors, som Jesus blev hængt op på, mens den røde farve skulle
symbolisere Jesus blod.
Amalie 15, år

Opgaver
•
•
•
•
•

Læs teksterne. Hvilken betydning har Dannebrog for de unge?
Hvad har Dannebrog været anvendt til?
Hvilken af teksterne passer bedst på din personlige mening om Dannebrog? Hvor
for?
Hvilken tekst er du mest uenig med om Dannebrogs betydning? Hvorfor?
Lav dit egen essay om hvad Dannebrog betyder for dig.

Faktaboks

Danmarks-Samfundet er en upolitisk medlemsbaseret landsorganisation der
med baggrund i den danske kulturtradition, har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk
kultur, fællesskab og identitet. Gennem information og oplysning arbejder vi
dagligt på at formidle viden om Dannebrog.
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