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

Formandens klumme.
Erik Fage-Pedersen, landsformand.

Kære medlemmer
Det har været en begivenhedsrig
tid, siden jeg primo marts skrev
klummen i Nyhedsbrev 1/2020.
Den 13. marts besluttede regeringen at sætte stort set alt på nul.
Heldigvis nåede vi lige at afholde
Repræsentantskabsmødet den 7.
marts, hvor der skulle tages nogle vigtige beslutninger, men ellers
har vi været nødt til at aflyse en
lang række arrangementer i løbet
af foråret og forsommeren.

En anden glædelig reaktion fra dele
af Danmarks befolkning har været
et spontant ønske om at vise solidaritet med de, der var ramt af
virussen og samtidigt sige tak til
de mange, der ydede en kæmpe
indsats for netop at hjælpe de,
der var blevet ramt og dermed for
samfundets skyld udsatte sig selv
for smitte.
Intet var mere selvfølgeligt end
netop at vise deres støtte ved at
hejse Dannebrog.

Flaget er et af vore stærkeste symboler på fællesskabet. Så allerede
hurtigt efter 13. marts blev der på
Facebook oprettet en gruppe ”Flager for fællesskab på afstand” for
Alle var arrangementer, hvor Dan- at udbrede ideen med at vise støtmarks-Samfundet plejer enten at ten og fællesskabsånden i en krivære i den ledende rolle eller være setid.
dybt involverede i afviklingen af
højtideligheder, hvor Dannebrog I Kerteminde opfordrede Ugeavibør være til stede. Denne nedluk- sen til at man hejste Danneborg
ning kom virkelig til at berøre Dan- den 16. april og udskrev samtidigt
marks-Samfundets ”travle” perio- en fotokonkurrence, hvor opgaven
de.
netop var at indsende et billede,
der viste at man havde hejst flaSom vi har skrevet på mail til alle get.
medlemmer med internetforbindelse er en lang række af de tra- Andre steder har medierne bragt
ditionelle arrangementer, enten artikler om Dannebrog og dets beblevet aflyst eller vi har selv væ- tydning i krisetider, især i dagene
ret nødt til at aflyse. Det sætter op til Valdemarsdag den 15. juni,
os i den vanskelige situation, at vi for selvom dagen ikke kunne højtimister muligheden for at benytte deligholdes på sædvanlig vis, så er
disse arrangementer til at sælge det dog stadig en flagdag, som bør
vore Valdemarsflag og andre va- fejres med at hejse Dannebrog.
rer, med det resultat at vi mangler
den indtægt, som er så vigtig for, Meget tyder på, at restriktionerne
at vi også næste år kan tilgodese for større forsamlinger løftes en
de mange ansøgninger om faner del hen over sommeren, så jeg vil
og flag.
opfordre til, at man støtter op om
den næste store landsdækkende
Vi anmodede derfor i vort brev begivenhed, hvor Danmarks-Samtil medlemmerne om en ekstra fundet deltager, nemlig den 5. sephåndsrækning i år. Det har heldig- tember, hvor vi fejrer ”De udsendvis også ført til flere henvendelser tes dag” ved arrangementer i stort
om at få tilsendt flag og med flere set alle kommuner.
direkte donationer.
Danmarks-Samfundet ønsker alle
Det er vi meget glade og taknem- vore medlemmer en dejlig sommelige for, det er en stor hjælp. mer. Pas godt på Jer selv og hinI den forbindelse vil jeg gøre op- anden.
mærksom på vore elektroniske
Valdemarsflag til at sætte på jeres
mail, og opfordre til at anskaffe
dem til at sætte på jeres mailkorrespondance. De koster kun 30 kr.
for et års brug for begge typer.
Er der spørgsmål om
anvendelse af Dannebrog
eller om flagning send dit
spørgsmål til
flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk

Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Hvad er en dannebrogssten?
En dannebrogssten er en markeringssten
med en flad side hvor der er en inskription
som knytter sig til en begivenhed i Dannebrogs historie eller som en markering af
Dannebrog.
Stenen kan være placeret på et historisk
sted.

1219 – 2019”. Stenen er ikke ny. Mindelunden
har fået stenen af Højerup Museum. Her stod
den foran indgangen til museet.
Stenen er placeret ved siden af Absalon-monumentet og flagstangen, der blev taget i
brug ved mindelundens indvielse 19. september 1911. Dannebrogsstenen står sammen
med en række andre mindesten, hvor både
nationale begivenheder og personer med betydning for lokalområdet er mindet.

Danmarks-Samfundet har indtil videre registreret to steder i Danmark hvor der står
dannebrogssten. Dels i Hjelm skov og dels i
Højeruplund.
Men der må være flere.
Send foto, en beskrivelse af stenen, historien
bag stenen og hvor den er placeret. Oplysningerne sendes til flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk Så vil vi registrere jeres dannebrogssten.
Kongehøjen i Hjelm skov
Dannebrog ankommer til Danmark. Kong
Valdemar Sejr var på vej til tingstedet Urnehoved ved Hærvejen. Inde i Hjelm skov
findes en lille høj og en dannebrogssten ved
Hesselbækken. Kongehøjen eller ”Kongens
forhejning” er en 16 m x 2,5 m stor gravhøj.
Det fortælles, at Valdemar Sejr efter sin sejr
over esterne den 15. juni 1219, stævnede ind
til Aabenraa som det første sted hvor hans
korsriddere igen betrådte dansk jord. Kongehøjen blev i sin nuværende udformning etableret i 1850’erne efter afslutning af 3-årskrigen. I 1969 blev dannebrogsstenen med
inskriptionen ”Dannebrog 1219 – 1969” opsat
ved foden af højen i anledning af 750 året for
Dannebrogs ankomst til Danmark.

Foto: Danmarks-Samfundet

Flagning med andre staters flag
I denne sommertid har mange hoteller og
campingpladser hejst Dannebrog, flagene fra
Norge, Island, Tyskland, Frankrig og EU-flaget på deres mange flagstænger. Men hvordan er flagreglerne?
Det er som udgangspunkt forbudt i Danmark,
at hejse andet flag end Dannebrog.
Der kan derfor kun i særlige situationer opnås tilladelse til flagning med de af Danmark
anerkendte staters flag. Tilladelse for en tidsbegrænset periode skal altid indhentes hos
det lokale politiet.
Det er tilladt at flage med det grønlandske
flag og det færøske flag samt tilladt at flage
med det finske, islandske, norske og svenske
flag, uden at det er nødvendigt at indhente
tilladelse.
Der må aldrig flages med flere flag på samme flagstang.
Det er ikke tilladt at flage med udenlandske
staters flag på dage, der falder sammen med
officielle flagdage.

Foto: Anders Ehlert

Højeruplund på Stevns
Dannebrogsstenen er placeret i Højeruplund
på Stevns og er rejst af Selskabet Højeruplund. Stenen blev afsløret 15. juni 2019 af
borgmester Anette Mortensen (V). Hun påpegede, at for en gangs skyld er Dannebrog
”hovedperson for festlighederne”, og det
fandt hun ”utroligt passende”.
Stenen har inskriptionen ”Dannebrog 800 år

Dannebrog skal altid være fremmest, øverst
og højest inden for landets grænser. Det rangerer foran alle andre flag. Når Dan¬nebrog
hejses i forbindelse med andre staters flag,
skal det altid anbringes på den fornemste
plads forrest til venstre for beskueren.
Det, at et land står foran et andet land i det
franske alfabet gør ikke landet fornemmere
end de andre.
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Skal der flages om natten skal flagene være
belyst med projektører.
Hoteller, campingpladser, kongrescentre og
idrætshaller kan have behov for at flage med
andre staters flag i forbindelse med aktiviteter eller arrangementer. Siden 1915 har
der været en række meget håndfaste regler
i den bekendtgørelse der dækker dette flagområde.

Da der imidlertid mindst bliver sendt 6000
Ansøgninger om Flag, og hvert Flag koster
22 Kr., vil der ialt blive Brug for 132000 Kr.,
hvorfor det staar ganske klart, at der er
langt igen.
Der blev syet to slags dannebrogsflag. På
Museum Sønderjylland findes begge typer af
de flag som blev produceret i systuen. Dels
en type til flagstang og dels en type til ophæng.

Dannebrog som dekoration
Ved enkelte genforeningsarrangementer har
man anvendt Dannebrog som dekoration.
Men det skal gøres rigtigt Det skal se præsentabelt ud i respekt for nationalsymbolet
og i forhold til arrangementet.
Sørg for at flaget er rent og ikke slidt. Det
skal anbringes med de to kvadratiske røde
felter opad.
Hvis en væg skal dekoreres med Dannebrog,
f.eks. bag en talerstol, skal flaget anbringes
højt. De kvadratiske felter skal vende opad
eller til venstre for tilskueren. Der må ikke
skrives eller placeres symboler på dannebrogsflaget som en del af udsmykningen.
Dekoreres en talerstol med Dannebrog, skal
flaget dække talerstolens forside med de to
kvadratiske røde felter opad. Dannebrog må
ikke røre gulvet
Hvis Dannebrog skal anvendes som udsmykning skal de ske med omtanke. Det må ikke
anvendes som dække, borddug eller drapering i form af løsthængende stof med folder.
Vær særlig opmærksom hvis der anvendes
historiske dannebrogsflag som dekoration.
Flagene må naturligvis ikke bliver ødelagt
ved anvendelsen.
Dannebrogsviden:
Flagene til Nordslesvig
Næste nummer af Dannebrogsviden er snart
på gaden og handler om de ca. 5000 dannebrogsflag som blev sendt til Nordslesvig i
forbindelse med folkeafstemningen om genforeningen i zone 1 den10. februar 1920.
Flagene blev syet på Christiansborg slot hvor
der blev indrettet en systue fra 1919.
I Danmarks-Samfundets medlemsbrev fra
februar 1919 skrev vi om vores flaggave til
sønderjyderne og de mange penge der skulle indsamles:
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