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Kære medlemmer

Da jeg sidste år skrev årets fjerde og 
sidste Nyhedsbrev, om hvad der var 
sket i 2019, var der rigeligt at berette 
om efter det travle jubilæumsår. I år 
er det nærmest lidt sørgeligt at se til-
bage på de sidste 10 måneder, og der 
er ikke meget at fortælle. 

Vi kan selvfølgelig føle os lettede 
over, at det var i år at coronaen ram-
te os og ikke midt i 800 års jubilæet. 
Vi havde ellers glædet os til i år at yde 
vort bidrag til festlighederne omkring 
100 året for Genforeningen, men det 
kunne så ikke lade siggøre. 

Heldigvis fik vi gennemført vort Re-
præsentantskabsmøde den 7. marts 
lige inden landet lukkede ned den 11. 
marts, men derefter har vi kørt på 
vågeblus resten af året. Internt har 
vi kun holdt enkelte møder og resten 
har vi klaret virtuelt; eksternt har det 
ikke været muligt at arrangere eller 
deltage i ret meget. Selv hvad der 
hvert år er højdepunktet, flagfesterne 
og udlevering af faner og flag den 15. 
juni måtte vi aflyse for ikke at risikere 
at sprede smitte. 
Enkelte flaggaver er blevet overrakt 
i løbet af efteråret, inden restriktio-
nerne igen gjorde det umuligt at ar-
rangere en værdig og festlig over-
dragelse. Ellers har vor deltagelse i 
de sædvanlige faste arrangementer 
måttet aflyses.

Internt i Danmarks-Samfundet har 
vi arbejdet med muligheder for at 
forbedre kommunikationen til med-
lemmerne. Problemet er, at en pro-
fessionel udvidelse af forbindelsen til 
medlemmerne koster penge, og da 
vi ydermere ikke har haft muligheder 
for at sælge de små Valdemarsflag og 
indtægterne derfor er begrænsede, 
er vi nødsaget til at se på muligheder 
for at spare på de faste udgifter. 

Derfor sender vi i år blandt andet vor 
kalender og julehilsener ud elektro-
nisk for at spare portoen. De der ikke 
har forbindelse til internettet, vil dog 
stadig modtage begge dele per brev. 
Men den dyre porto får mig til at bede 
om, at de, der i mellemtiden skulle 
have fået internetforbindelse, oplyser 
deres mailadresse, og i øvrigt alle om 
at huske at meddele adresseændrin-
ger til landskontoret på 
ds@danmarks-samfundet.dk, 
da det både sparer porto og arbejde 

med at opstøve nye adresser. Vi ville 
være kede af at miste forbindelsen.

Jeg vil gerne igen takke vore mange 
medlemmer for Jeres støtte og hjælp 
til at fortsætte vort arbejde med at 
udfylde vort formål: at udlevere faner 
og flag, arrangere flagfester, besvare 
spørgsmål om korrekt brug af Danne-
brog, holde foredrag med mere. 

Vi er meget taknemmelige for de 
mange, der fulgte vor opfordring tid-
ligere på året til at donere et ekstra 
beløb til Danmarks-Samfundet. Det 
skal lyde en stor tak til alle for Jeres 
kontingenter og donationer.

På Landsledelsens vegne ønsker jeg 
alle en glædelig jul samt et godt nyt-
år, hvor vi forhåbentligt igen snart 
kan bevæge os frit, og hvor vi kan 
gennemføre vore traditionsrige ar-
rangementer. 
Indtil vi alle kan blive vaccineret, kan 
jeg kun opfordre alle til at passer godt 
på sig selv, familie og venner. 
Vi glæder os til forhåbentligt at 
kunne tage fat på arbejdet un-
der mere normale forhold i 2021. 
 

***
Kalender 2021
Lige som sidste år har Danmarks-Sam-
fundet lavet en kalender for 2021 med 
flagdage. Alle flagdage. 
Kalenderen kan hentes fra vores 
hjemmeside:
www.danmarkssamfundet.dk.

Ligefra de officielle flagdage, over 
forsvarets, kirkens, Færøernes og 
Grønlands til mærkedage såsom fa-
stelavn, forårsjævndøgn og HH Prin-
sesse Athenas fødselsdag 24. januar.
Kalenderen er lige til at skrive ud på 
en printer og kan stå på bordet eller 
hænges på væggen. Print så mange i 
har lyst til og send eller del med ven-
ner og bekendte.
Skrives kalenderen ud, anbefaler vi 
at der bruges papir af en kraftigere 
tykkelse end normalt printerpapir, for 
eksempel 160 g. Gøres dette, kan den 
let foldes og stå som vist på billedet.

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

 

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 
flagkonsulent@danmarkssam-
fundet.dk 



Danmarks-Samfundet - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 
Tlf: 43 26 20 96 - ds@danmarks-samfundet.dk

www.danmarkssamfundet.dk

Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Flagspot 
Denne udgave af DS Nyhedsbrevet indeholder en 
række spot om Dannebrog, flag og flagning.  
 
Officielle flagdage 
Den 1. januar 2021 flages der i anledning af at det 
er nytårsdag. Fredag den 5. februar 2021 flages 
der i anledning af Hendes Kongelige Højhed Kron-
prinsesse Marys fødselsdag 
 
Officielle kirkelige flagdage 
Fredag den 25. december flages der i anledning af 
at det er juledag. 

Kirkeflagdage 
Lørdag den 26. december kan der flages i anled-
ning af at det er 2. juledag. 

Flaget skal brændes 
Vind og vejr samt storme og regn slider på flaget, 
vimplen og standeren. Er de revet i stykker, øde-
lagt eller laset er det tid til at juleønske sig et nyt 
Dannebrog. Når flaget skal bortskaffes, bør det 
ske med en passende grad af respekt. Et udtjent 
flag skal brændes. Anvend en kommunal affalds-
ordning, hvor flaget sendes til et forbrændingsan-
læg. Pak flaget, vimplen eller standeren ind i en 
affaldspose. 
 
Justitsministeriets retningslinjer for flagning 
Fravigelse af retningslinjerne for statslige myn-
digheders flagning under covid-19-epidemien. Der 
flages i det omfang myndighederne er bemandet 
med medarbejdere, der kan forestå flagning, uden 
at det påvirker varetagelsen af kritiske funktioner. 
 
Flagning ved grænsen 
Mange har ved de dansk-tyske grænseovergange 
set at der flages med de nordiske flag. 
Det er Foreningen Norden som sørger for, at fla-
gene hver dag hejses og hales ned ved de fem 
største sønderjyske grænseovergange. 
 
Flagets opbevaring 
I denne kolde og fugtige vintertid er det vigtigt 
at Dannebrogsflaget tørres og opbevares rigtigt. 
Flaget bør aldrig lægges sammen, hvis det er fug-
tigt. Ofte kan flaget, vimplen eller standeren være 
fugtigt, selvom det ikke har regnet.    
  
Dannebrog på juletræet 
Dannebrog som splitflag i guirlander er nationalt 
juletræspynt. Første gang Dannebrog blev brugt 
som en del af pynten på juletræet var efter de 
slesvigske krige i 1848. Familierne anvendte også 
røde og hvide lys på træet for at synliggøre sit 
nationale tilhørsforhold. 

Højt fra træets grønne top 
Da sangen blev udgivet i 1848 var nodebladets 
forside illustreret med et juletræ pyntet med 
trommer og Dannebrog. Peter Faber, som skrev 
sangen, fortæller i 5. vers om Dannebrogsfanen 
og om Henrik som en del af den kamplystne ung-

dom. Faber slår fast, at flaget er noget ganske 
særligt. Han skriver “Vid, det er en ære, Danne-
brog at bære”.  
 
Julelys i flagstangen 
Lyskæder til flagstangen. Mange flagstænger er i 
denne juletid smykket med blinkende farvede di-
odelyskæder. Vi ser gerne, at man fjerne lyskæ-
derne inden der skal flages med Dannebrog. Hvis 
ikke det kan lade sig gøre skal lyset være slukket 
mens der flages. Det ser ikke pænt ud, at have 
både Dannebrog, Dannebrogsvimpel eller Danne-
brogsstander i flagstangen samtidig med blinken-
de lyskæder. Det ser slet ikke pænt ud, når vimpel 
eller stander har viklet sig ind i lyskæderne.  
 
Flagning om natten  
Flagning om natten er tilladt, hvis flaget er belyst. 
Tændte lysdioder fra lyskæderne er ikke korrekt 
belysning af flaget. Anden belysning, herunder 
gadebelysning, er heller ikke korrekt og tilstræk-
kelig belysning. Selvom man har påsat en flags-
tangsknop med solceller, der vil kunne lyse døgnet 
rundt, giver det stadig ikke grundlag for, at der må 
flages døgnet rundt.     
 
Fanetider for Dannebrogsfanen 
Dannebrogsfaner må anvendes indendørs hele 
døgnet. Når faner skal benyttes udendørs, er det 
tidligst fra kl. 08:00. På dage, hvor solen står op 
efter kl. 08:00, må faner først benyttes ved solop-
gang. Fanen går indendørs ved solnedgang. Er det 
uden for de nævnte tider skal faner bæres sam-
menrullet og helst tildækket. 
 
Flagning under pandemier 
Vi flager med Dannebrog for fællesskab på af-
stand. Mange flager for fællesskab på afstand, for 
at vise, at vi i Danmark står man sammen i kam-
pen mod pandemien. I flere grupper på Facebook 
er der blevet opfordret til at hejse Dannebrog som 
en synlig markering.

Dannebrog er en historie værd  
Videncenter holder jævnligt foredrag om Danne-
brog. Hvad med en spændende aften med for-
tællinger om verdens ældste stadig anvendte 
statsflag Dannebrog. Kontakt flagkonsulent Søren 
Cruys-Bagger på 
scb@kp.dk 
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ÅRETS JULEGAVEIDÈER: 
Forkæl dig selv - eller en du holder af med 
en boggave. 
 
Forhenværende overarkivar ved Rigsarkivet,  
historiker Hans Christian Bjerg har skrevet ”Dan-
nebrog - historien om et nationalt symbol” som 
har fået fine anmeldelser. 

Flensborg Avis v/Hans-Christian Davidsen
Flensborg Avis’ kulturredaktion har valgt »Dan-
nebrog – Historien om et kristent og nationalt 
symbol« som »Månedens bog« i september.

Den Korte Avis v/Torsten Dam-Jensen
“Denne smukke bog bør stå i mange danske 
hjem som en kær påmindelse om, at vi har ver-
dens ældste og smukkeste flag! Den er skrevet 
med en dygtig pen og et bankende, varmt, dansk 
hjerte”. 
 
Som medlem af Danmarks-Samfundet får du  
rabat på bogen og den koster dig  
således KUN 75 kr., normalpris: 150 kr.  

Bogen kan bestilles i Danmarks-Samfundets 
webbutik på www.danmarks-samfundet.dk/shop
 
 

 

***

Landskontoret er ved at forberede det  
kommende år og det er nu muligt at købe det 
digitale valdemarsflag for 2021. Det kan bruges i 
emails, dokumenter og lignende og prisen er den 
samme som i år, kr 30,-

Beløbet støtter Danmarks-Samfundet, og flaget 
findes i webshoppen, som du finder her:  
www.danmarks-samfundet.dk/shop

I “Vaj højt, vaj stolt og frit – Sange om Danne-
brog” gennemgår Hans Christian Bjerg sange og 
digte, der alle er inspireret af Dannebrog.
“Sange om Dannebrog” er udgivet af Dan-
marks-Samfundet i anledning af 800 året for 
Dannebrog med støtte fra Dronning Margrethe 
og Prins Henriks Fond samt Beredskabets Ven-
ner.

Denne bog kan du købe for KUN 50 kr. 
 
Bogen kan bestilles i Danmarks-Samfundets 
webbutik på www.danmarks-samfundet.dk/shop

***

I anledning af genforeningsåret 2020 fik  
Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Kolding 
med økonomisk støtte fra Kolding Kommune,  
udgivet et tobindsværk om genforeningen.  
Værket er skrevet af Steffen Riis og rummer 
mere end 900 billeder fordelt på cirka 600 sider.  
 
Værket kan du købe for KUN 350 kr. plus fragt 
og du skal bestille det på lokalafdelingens  
hjemmeside:  
www.danmarks-samfundet.dk/kolding


