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Det vi gør i 
dag, forbereder 
os på i morgen
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Af landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt. Foto: Daniel Klestrup Bjærge

Et anderledes år - og nu ud af 
coronaens skygge

Jeg blev på repræsen-
tantskabsmødet den 29. 

maj 2021 valgt til landsfor-
mand for Danmarks-Sam-
fundet. Jeg vil gøre alt, hvad 
jeg kan, for at leve op til den 
tillid, I hermed har vist mig.  

Danmarks-Samfundet kører 
som en velsmurt maskine med 
alle I engagerede medlemmer, 
og uden jeres engagement og 
gåpåmod var der ingen forening!  
Selv om 2020 og begyndelsen 
af dette år har stået i coronaens 
tegn med aflyste, udsatte eller 
helt opgivne arrangementer er 
der blevet arbejdet bag linierne. 
Jeg kan derfor - ligesom I - kun 
håbe og tro på, at der bliver 
mulighed for at fejre Valde-
marsdag enten på selve dagen 
eller senere, og at der således 
kommer gang i flagfester, arbej-
det med salg af Dannebrogsflag 
og uddeling af faner m.v., dvs. 
alt det, som vi alle glæder os til.
 
Landsledelsen har gennem 
2020 arbejdet på en række ini-
tiativer. Nu er soklen lagt til disse 
tiltag, og nu skal huset bygges. 
Forarbejdet er gjort, det er ikke 
min fortjeneste, men det er min 
opgave at sikre, at initiativerne 
nu kommer videre. I en med-
lemsorganisation som vores, 
kommer der et væld af ideer og 
gode forslag fra medlemmerne 
i de enkelte lokalforeninger, 
som vi herefter i landsledelsen 

kan arbejde videre med. Det er 
muligt, at ikke alle forslag kan 
gennemføres, men jeg opfor-
drer alle lokalforeningerne til 
at komme med dem! Også i 
landsledelsen vil vi fremover 
fostre ideer til, hvordan vi sikre 
og styrker vores lokalforeninger 
og organisationen som sådan. 
Hvordan får vi f.eks. øget ind-
tægterne således, at der kan 
uddeles flere faner, samt gives 
endnu mere bistand til lokalfor-
eningerne og information ikke 
blot til de enkelte medlemmer, 
men også til en bredere kreds.  

I det hele må vi følge med tiden 
– ikke nødvendigvis være front-
løbere i vores arbejde, men vi 
må forandre og tilpasse, for 
at bevare alt det gode, som 
er i Danmarks-Samfundet 
– og der er meget – men vi 
må alligevel følge med tiden. 

Selv om 2020 har været en 
hundredeårshændelse med 
de mange ”tabte” aktivite-
ter lykkedes det heldigvis 
at gennemføre en række af 
de planlagte arrangementer.  
Så helt tabt blev året ikke.  
Nu ser det heldigvis ud til, at vi 
igen kan sætte fuld fart på akti-
viteterne. Det kan vi alle være 
glade for, og dermed kan det 
store engagement blomstre i 
lokalforeninger og landsledelsen 
for alvor gå i gang igen. 

Fakta om formanden
Bjarne Erbo Grønfeldt, født 
1953. Juridisk embedsek-
samen 1976. Værnepligt. 
Advokatfuldmægtig, advokat 
1980. Job i Grønland 1982-88 
og ved Nordjyllands Stats-
amt 1988–91. Kontorchef 
ved Rigsombudsmanden i 
Grønland 1992–2002. Chef-
konsulent i Statsministeriets 
departement 2002–2005. 
Kontorchef i Hendes Maje-
stæt Dronningens Kabinets-
sekretariat 2005–2020, tillige 
sekretariatschef i Ordenska-
pitlets Sekretariat 2010-2020.  

Medlem af Mariendal Sogns 
Menighedsråd fra 2008,  
formand fra 2014.  
Medlem af bestyrelsen 
for Dannebrogsriddernes 
Forening af 1888 fra 2007, 
formand fra 2010. 
Medlem af bestyrelsen for 
Det Grønlandske selskab fra 
2015. Medlem af Arktisk Insti-
tuts bestyrelse fra 2015.  

Medlem af landsledelsen for 
Danmarks-Samfundet fra 
2020, landsformand fra 2021.
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Inden coronaen satte grænser 
for aktiviteter i 2020, afholdt vi 
kursus for fanebærere i februar 
i Boruphallen med 32 deltagere 
fra hele Sjælland og Lolland-
Falster.  
Der var grundig undervisning 
ved idrætslærer Willy Haren-
berg, Stevns Idrætsefterskole, 
og Anders Lund Rasmussen, 
Politikompagni Køge.
Der var en god stemning og 
deltagerne fik en god indlæring i 
brugen af fanen.  

Køge
Af lokalforeningen for Køge & Omegn. Foto: Hjemmeværnsforeningen Køge

Af lokalforeningen for Køge & Omegn. Foto: Hjemmeværnsforeningen Køge

Efter spørgsmål var der diplom 
til alle fanebærerne for  
gennemført kursus.

Med restriktionerne in mente 
deltog DS Køge med faner i 
Hjemmeværnsforeningen for 
Køge og Omegns indvielse af 
mindesten i 75 året for Danmarks 
Befrielse.  18 faner deltog i ind-
vielsen søndag den 4. oktober 

Mindesten i Køge

på grønt område ved Torvebyen/
Køge Å. Arrangementet, der 
var blevet udsat 2 gange, blev 
gennemført med et begrænset 
antal deltagere. Mindestenen er 
forsynet med en historisk-filo-
sofisk tekst forfattet af Ann Vad. 

DS Køge har desuden deltaget 
ved paraden på den særlige 
flagdag 5. september, arrange-
ret af Køge og Omegns Gar-
derforening. Musikken sørgede  
Roskildegarden for. 
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Vi var nået frem til den 29. sep-
tember 2020, coronaen hær-
gede, dog var restriktionerne
endnu ikke så strenge, så afta-
len med Lomborg Gymnastik- og 
Idrætsefterskole blev, at indvi-
else af en ny dannebrogsfane 
skulle ske på forældredagen. 

Forstander Flemming Nees bød 
velkommen og orienterede om 
slagets gang med faneindvielse, 
gymnastikopvisning og briefing.
Faneindvielsen var det første 
punkt på dagsordenen. 

Her blev første søm, for H.M. 
Dronningen, slået i af Carl 
Aakerlund, DS. Andet søm, for 
fædrelandet, blev slået i af tidli-
gere forstander Daniel Eiler. 
Det tredje søm, for Lomborg 
Gymnastik- og Idrætsefterskole, 
blev slået i af lærer Kenneth 
Staal Petersen, som derefter på 
skolens vegne modtog fanen.

Så fulgte der en meget fin gym-
nastikopvisning. Efterfølgende 
var der snak mellem eleverne 
og deres pårørende, som ikke 
set hinanden i lang tid. 

I alt en god og uforglemmelig 
dag, som skolen kan være stolt 
af. 

En uforglemmelig dag i Lomborg
Af lokalforeningen for Holstebro og omegn Foto: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
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Nationalt Videncenter om 
Dannebrog er en del af 

landsforeningen Danmarks-
Samfundet. 

Årets arbejde i videncente-
ret har været præget af travl-
hed. Der er udgivet 5 nye  
Dannebrogsviden, besvarelse af 
flagfaglige spørgsmål, telefonisk 
rådgivning om anvendelse af 
Dannebrog samt skriftlige vej-
ledninger. 
 
På grund af situationen med 
covid-19 i Danmark har mange 
på eget initiativ flaget med 
Dannebrog. Kampagner som 
„Vi flager for fællesskab - på 
afstand”. Forretninger, gåga-
der, butikstorv har flaget med 
Dannebrog, når de åbnede. 
Mange lokalaviser har gennem-
ført konkurrencer om de bedste 
fotografier med Dannebrog i 
2020. Alle disse aktiviteter har 
betydet mange henvendel-
ser om, hvordan man korrekt 
skal flage med Dannebrog.  
Nationalflaget er blevet en vigtig 
og synlig markør. 
 
Centeret skal, som en af sine 
væsentlige opgaver, fremme for-
ståelsen af Dannebrogs histo-
rie, flaget som nationalsymbol 
samt at flaget som kulturarv har 
betydning for dansk identitet. 
Det gør centeret blandt andet 
gennem nyhedsbreve, artikler 

Danmarks-Samfundets 
videncenter om Dannebrog
Af flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

og udgivelsen af Dannebrogs-
viden, som er informations- og 
faktaark om Dannebrog. 
 
Dannebrogsviden 
I 2020 udkommet med føl-
gende temaer: 10 af de vigtig-
ste spørgsmål og svar om brug 
af Dannebrog. Efter 800-års 
jubilæet for Dannebrog har der 
været et stort behov for at udar-
bejde en Dannebrogsviden med 
råd om god flagning. Dette har 
udmøntet sig i Dannebrog 800 
år i ord og billeder. I anledning 
af 100 året for Genforeningen 
den 15. juni blev der udarbejdet 
historien om Flagene til Nord-
slesvig. Årets sidste udgivelse 
handlede om historien bag 
yachtflaget, et Dannebrog som 
splitflag med bogstaverne Y.F. 
i øverste stangfelt. Flaget må 
anvendes af alle danske sejlere.  
 
Videncenteret giver dig svar  
Brugen af Dannebrog optager 
mange i hverdagen. Med snart 
6 millioner par øjne vil der altid 
opstå spørgsmål om, hvordan 
Dannebrog skal anvendes. Kan 
det nu være rigtigt at man må 
’sådan’ med Dannebrog? Der er 
i løbet af året, blevet besvaret 
ca. 25 spørgsmål, som f.eks.: 
Hvad skal jeg gøre med den 
gamle fane fra Ordrup Søn-
dagsskole? Hvilke generelle 
regler gælder for flagning med 
Dannebrog foran en folkekirke? 

Hvornår må en fane anvendes 
udendørs eller hvad er faneti-
derne for en fane? Hvad er reg-
lerne for flagning på halv stang 
på en flagallé? Hvem må flage 
med EU-flaget og hvornår? Må 
Dannebrog anvendes som et 
solsejl i haven? 

Det er også muligt selv at finde 
svar på brugen af Dannebrog i 
Danmarks-Samfundets bøger: 
Sådan bruges Dannebrog (2. 
udgave) og Håndbog for fane-
bærere. Dem finder du på Dan-
marks-Samfundets hjemmeside.  
 
Har du spørgsmål vedrørende 
Dannebrog er du velkommen til at 
kontakte Danmarks-Samfundet 
telefonisk eller sende en mail til  
flagkonsulent@danmarkssam-
fundet.dk
 
Dannebrog i byrådssalen 
Danmarks-Samfundet har ople-
vet en stigende interesse for at 
få Dannebrog i byrådssalene 
landet over. Flere kommunalbe-
styrelser har i 2020 haft drøftet 
muligheden for anskaffelse af en 
dannebrogsfane til byrådssalen. 
Vi har været behjælpelig med 
råd og vejledning i forhold til pla-
cering og anvendelse af fanen. 
Danmarks-Samfundet har hono-
reret en del af disse ansøgnin-
ger fra byråd.
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Flagning med Dannebrog 
Danmarks-Samfundet har udar-
bejdet en plakat i A3-format 
om flagning med Dannebrog. 
I forbindelse med kampagnen 
„Vi flager for fællesskab - på 
afstand” har der været en efter-
spørgsel af hvordan man korrekt 
skal flage. Plakaten indehol-
der tegninger og oplysninger 
om flaget, f.eks. hvordan der 
skal flages i forskellige situa-
tioner. Plakaten har desuden en 
række særligt vigtige flagregler.  
Plakaten kan hentes på Dan-
marks-Samfundets hjemmeside.   
 
Dannebrog i nutiden 
Dannebrog er hele folkets flag. 
I nogle lande flages der altid 
ved offentlige bygninger, mens 
befolkningen er noget mere til-
bageholdende med at bruge 
flaget privat. I Danmark er det 
måske lige omvendt. Her flager 
private gerne ved enhver given 
lejlighed.
 
Der findes ikke noget national-
symbol, der rummer så mange 
værdier og holdninger som 
Dannebrog, og derfor er enhver 
justering af flaget noget, der i 
den grad kan bringe sindene i 
kog. Danskerne er stadig et fol-
kefærd, som er meget glade for 
deres flag. En tidligere under-
søgelse viste at 83 procent 
ser Dannebrog som et positivt 
symbol. 
 
Danmark har ikke nogen 
flaglov 
I Danmark findes der ikke nogen 
flaglov eller en samlet bekendt-
gørelse som fastlægger brugen 

af Dannebrog. Reglerne om 
flagning fremgår ikke af en 
samlet lov, men findes derimod 
spredt i en række forskellige 
forskrifter. Der findes ingen lov-
givning om privates brug af stut-
flaget, men der findes en række 
retningslinjer, det er kutyme 
at følge. Herudover findes der 
bl.a. splitflaget, der som hoved-
regel er forbeholdt statslige 
myndigheder. Der er en række 
faste, officielle flagdage, som 

er dage med en særlig national 
betydning. Herudover vil f.eks. 
dage med vigtige statsbesøg 
fra udlandet eller særlige mær-
kedage i kongehuset typisk 
være flagdage. De få regler og 
bestemmelser om brug af Dan-
nebrog fremgår af Justitsmini-
steriet hjemmeside www.jm.dk 
samt i Danmarks-Samfundets 
bog Sådan bruges Dannebrog 
(2. udgave).  

Flagning med Dannebrog

Udgivet af: 
Danmarks-Samfundet │ Idrættens Hus │ Brøndby Stadion 20 │ 2605 Brøndby 

Telefon 43262096 eller 24468126 

Udgave: april 2021
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Ønsker du at 
vide mere læs
Sådan bruges 

Dannebrog
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Vimpel Stander

Når flaget skal hejses på halv stang Flaget på halv stang Når flaget skal hales ned fra halv stang

Dannebrog
I Danmark flager vi enten 
med nationalflaget  
Dannebrog som stutflag 
eller statsflaget Dannebrog 
som splitflag. Dannebrog 
er det ældste kendte flag 
i verden.

Hvornår?
Hejs aldrig flaget før 
kl.08:00 og hal det ned  
senest ved solnedgang. 
På dage, hvor solen står op 
efter kl. 08:00, skal flaget 
først hejses ved solopgang.
Flaget må aldrig være hejst 
efter solnedgang. 

Andre flag
Flagning med andre landes 
flag i Danmark kræver  
politiets tilladelse. 

Tilladte flag
Du må uden tilladelse fra 
politiet flage med det  
færøske, grønlandske,  
finske, islandske, norske og 
svenske flag samt  
europaflaget og FN´s flag. 

Flagstangen
En flagstang kan 
være lavet af træ  
eller glasfiber. 
Når den skal flage 
med Dannebrog er 
den malet hvid og 
har en rød halvrund 
flagknop.
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Da n m a r k s - S a m f u n d e t s 
lokalafdeling i Kolding 

blev af chefsergent Finn Høj-
land fra Landsdelsregion Vest, 
spurgt om de kunne invitere en 
række civile faner i forbindelse 
med Hendes Majestæt Dron-
ningen, kronprins Frederik og 
prins Christians besøg ved den 
gamle grænse, nord for Chri-
stiansfeld, søndag d. 13. juni 
2021, da den udskudte fejring 
af genforeningen blev markeret.  

Trods meget kort tidsfrist lod 
det sig gøre at samle henved 
15 faner, som sammen med 
de indbudte militære faner pry-
dede området ved Frederikshøj 
og gjorde dagen ekstra festlig.  

Efter taler fra Koldings borgme-
ster Jørn Pedersen, formand 
for Danske Regioner Stepha-
nie Lose og Hendes Majestæt 
Dronningen blev snoren klippet 
til et flot bronzemonument, som 
forestiller to kilometersten og en 
væltet grænsesten. Det er billed-
huggeren Flemming Jarle, der 
står bag monumentet, som med 
gps-millimeters nøjagtighed står, 
hvor den gamle grænsemarke-
ring ved hovedvej 10 gik. 

Da ceremonien ved Frederiks-
høj var overstået rejste den 
kongelige delegation videre til 
Haderslev og Aabenraa for at 
afslutte dagen i Sønderborg.  
 
         * * *

Markering af genforeningen 
Af Daniel Klestrup Bjærge, Kolding. Foto: Frank Cilius

Christian Rasmussen (bag Hendes Majestæt Dronningen) er næstformand i Christian Rasmussen (bag Hendes Majestæt Dronningen) er næstformand i 
Danmarks-Samfundet Sønderjylland og næstformand på Genforenings- og  Danmarks-Samfundet Sønderjylland og næstformand på Genforenings- og  
Grænsemuseet ved Frederikshøj.Grænsemuseet ved Frederikshøj.

Øjeblikket alle havde ventet på! Kong Christian X’s barnebarn, oldebarn og tipolde-Øjeblikket alle havde ventet på! Kong Christian X’s barnebarn, oldebarn og tipolde-
barn kører over bronzestriben, der tydeligt markerer den gamle grænsedragning. barn kører over bronzestriben, der tydeligt markerer den gamle grænsedragning. 
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Hendes Majestæt holder tale.Hendes Majestæt holder tale.  

Flot og festligt skue, da processionen kører gennem en nyfortolket æresport. Flot og festligt skue, da processionen kører gennem en nyfortolket æresport. 
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Repræsentantskabsmødet 2020

På grund af restriktionerne 
i forbindelse med covid-

19 måtte mødet udsættes flere 
gange, så først den 29. maj 
kunne vi afholde repræsentant-
skabsmøde i Kolding Uddannel-
sescenter. De stadig gældende 
restriktioner blev overholdt, heri-
blandt også det maksimale antal 
deltagere på 50. Der blev derfor 
ikke inviteret så mange gæster 
med som vi plejer. Det var vi 
kede af, fordi vi meget gerne vil 
vedligeholde kontakten til vore 
samarbejdspartnere.
  
Helt efter bogen begyndte 
mødet med at fanen blev ført 
ind, at vor hilsen til vor protektor 
H.K.H. Prins Joachim og hans 
svar blev læst op og at vi alle 
sang ”I Danmark er jeg født”. 
Viceborgmester Søren Rasmus-
sen, Kolding bød velkommen på 
byens vegne og udtrykte glæde 
over, at Danmarks-Samfundet 
benytter Kolding til møde hver 
andet år, og sagde at vi også i 
fremtiden ville være meget vel-
komne.
 
Landsnæstformand Søren 
Cruys-Bagger måtte tiltræde 
som dirigent, da vor dirigent 
gennem mange år, Uffe Lundga-
ard, havde mistet stemmen.
  
Landsformanden begyndte 
ledelsens beretning med at 
beklage de mange ændringer til 
datoen for Repræsentantskabs-

mødet, men at vi naturligvis 
havde været nødt til at over-
holde gældende restriktioner. 
På grund af disse restriktioner 
havde vi i 2020 og første halvdel 
af 2021 været nødt til at aflyse 
det ene arrangement efter det 
andet. Vi kunne ikke overrække 
faner og flag til ansøgerne, 
salget af Valdemarsflag gik 
nærmest i stå, vi fik ikke mulig-
hed for at gøre opmærksom på 
Danmarks-Samfundets virke 
og kunne derfor ikke rekruttere 
nye medlemmer. Indkomsten fra 
salg af Valdemarsflag blev derfor 
det laveste i mands minde. Med-
lemstallet viser en ganske svag 
stigning, men den medvind vi 
havde håbet på for både salg og 
medlemsfremgang i slipstrøm-
men efter 800 års jubilæet i 
2019 udeblev desværre. Lands-
formanden pointerede derfor, at 
det er bydende nødvendigt, at vi 
gør en kæmpe indsat resten af 
året, for at få indhentet noget af 
det, vi er bagud med.
  
Da der på grund af aflysningerne 
var ekstra tid ved landsledelses-
møderne  har landsledelsen i 
stedet for koncentreret sig om 
at arbejde med Danmarks-Sam-
fundets fremtid. Da der er en 
positiv stemning i Folketingets 
Kulturudvalg for at gøre mere ud 
af Valdemarsdag, har vi derfor 
fremsendt en skrivelse til Kul-
turministeren med planer for, 
hvordan dette kunne udmøntes 

gennem bedre kommunikation til 
en større kreds af interessenter 
også uden for medlemskred-
sen, en udvidelse af flagfesterne 
rundt om i landet m.m. Dette vil 
dog kræve en forøgelse af de 
midler, ministeriet stiller til rådig-
hed. Vi håber på, at et møde 
med ministeren kan finde sted 
efter ferieperioden.
  
Ud over dette for Danmarks-
Samfundets fremtid meget vig-
tige projekt, er landsledelsen 
også i gang med undersøge 
mulighederne for at udgive en 
sangbog med sange fra den 
danske sangskat og selvfølgelig 
med flagsangene, som igen er 
blevet udeladt af den nye Høj-
skolesangbog.
  
Derudover vil vi også tilbyde, 
at de, der måtte have lyst, kan 
donere et beløb, med skattefra-
drag, til Danmarks-Samfundet. 
Mere om det vil fremgå af vores 
hjemmeside.
  
Til slut takkede landsledelsen 
for det store arbejde der udføres 
i lokalforeningerne, som er så 
vigtig for, at Danmarks-Samfun-
dets kan opfylde sine formål.
  
Beretningen blev vedtaget efter 
en kort diskussion.
 
Næste punkt på dagsorde-
nen var økonomi. Kassereren, 
Daniel Klestrup Bjærge, beret-

Af forhv. landsformand Erik Fage-Pedersen. Foto: Danmarks-Samfundet
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tede, at trods coronaen og de 
manglende muligheder for salg 
af Valdemarsflag og vore andre 
varer, kan økonomien betragtes 
som tilfredsstillende. Indtæg-
terne er gået væsentligt ned, 
men det samme er udgifterne, 
da vi ikke kunne udlevere flag-
gaver. Regnskabet blev god-
kendt.
 
Herefter blev hovedtrækkene 
af handlingsplanen for det 
kommende år gennemgået. 
Kontingent og tilskud til lokalfor-
eningernes repræsentation god-
kendte.

Da landsformand Erik Fage-
Pedersen ikke genopstillede, 
blev pensioneret kontorchef, 
cand.jur. Bjarne Erbo Grøn-
feldt valgt til ny landsformand.  

Birte Johansen ønskede lige-
ledes ikke at genopstille. Som 
nyt medlem blev Olav Vibild, 
Aalborg valgt. Annette Neumann 
fra Sydslesvig genopstillede og 
blev valgt. Da der blev en ledig 
plads efter Erik Fage-Peder-
sens afgang, blev vores histo-
riske konsulent Hans Christian 
Bjerg valgt ind i Landsledelsen. 

Lars Hven Troelsen blev gen-
valgt som suppleant, og som 
erstatning for Hans Christian 
Bjerg, der var rykket op, blev 
Jørgen Falkenberg, Storkøben-
havn valgt ind som suppleant.
CR Revision og Rådgivning blev 
genvalgt som vor revisor.

 

Arne Rosenkvist, Hedensted 
får Danmarks-Samfundets guldnål

Anders-Jørgen Andersen, Hedensted 
får Danmarks-Samfundets guldnål

Lars Dirch Sørensen 
får Danmarks-Samfundets guldnål

Søren Rasmussen 
viceborgmester i Kolding

Annette Neumann, Sydslesvig 
medlem af landsledelsen
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Herefter uddelte landsforman-
den Danmarks-Samfundets 
guldnål til Arne Rosenkvist og 
formand Anders-Jørgen Ander-
sen, begge fra Hedensted. De 
har begge ydet en stor og vigtig 
indsats i lokalafdelingen. 

Lars Dirch Sørensen fik ligele-
des overrakt guldnålen for sit 
store arbejde gennem mange år 
med at holde Danmarks-Sam-
fundets hjemmeside opdateret 
og op til tidens standard.

For 12 år i landsledelsen og 
et stort og engageret arbejde, 
senest som sekretær ved lands-
ledelsesmøderne blev Birte 
Johansen udnævnt til æresmed-
lem.
 
Efterfølgende blev den afgå-
ende landsformand ligeledes 
for 12 år i landsledelsen heraf 
de sidste 7 som Landsformand 
udnævnt til æresmedlem. 

Anette Neumann overbragte 
hilsner og gaver fra Sydslesvig 
til Birte Johansen og afgående 
landsformand.

Hermed sluttede den officielle del 
af Repræsentantskabsmødet. 
        
         * * *

Repræsentantskabsmøde  
- fortat fra side 11 

Birte Johansen  
bliver æresmedlem

Olav Vibild  
nyt landsledelsesmedlem Jørgen Falkenberg 

ny suppleant

Erik Fage-Pedersen 
bliver æresmedlem af Danmarks-Samfundet

H. C. Bjerg 
nyt landsledelsesmedlem
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Den 4. maj, i øsende regn-
vejr, fik Fredericia Kommune 
overrakt en fane til Rådhussa-
len. Da vi var for mange til at 
afholde arrangementet inde på 
Rådhuset, på grund af coro-
narestriktionerne, blev arran-
gementet afviklet udendørs. 
Vi begyndte med at synge ”I 
Danmark er jeg født”. Postor-
kestret spillede og sangere fra 
det lokale kirkekor sang for.  
 
Efter overrækkelsen blev fanen 
indviet ved en smuk og stilfuld 
ceremoni. Det første søm for 
H.M. Dronningen blev slået i af 
garnisonskommandant, oberst 
Henrik Graven Nielsen, det 

Fane overrakt til  
Fredericia Kommune

andet søm blev slået i af forman-
den for 4. maj komiteen, vice-
borgmester Ole Steen Hansen, 
og det sidste søm blev slået i af 
borgmester Steen Wrist. Som 
afslutning for ceremonien sang 
vi ”Der er ingenting, der maner”. 
 
Derefter blev der afholdt en 
mindre reception i Rådhussalen, 
hvor fanen var opstillet på sin 
plads i salen. Borgmester Steen 
Wrist bød velkommen og tak-
kede for fanen og for hele arran-
gementet. Landsformanden 
kom i sin tale ind på traditionen 
med at indvi faner og kort om 
Danmarks-Samfundets etable-
ring og formål. Garnisonskom-

mandanten takkede for at få lov 
til at slå sømmet i for Fædrelan-
det. Han sluttede med at oplæse 
faneeden fra begyndelsen af 
1600-tallet.
Kommunens nye fane blev 
straks taget i brug, idet vi efter 
receptionen i anledning af 76 
året for befrielsen forlagde til 
mindestenen for faldne fra Fre-
dericia. Her holdt garnisonskom-
mandanten den officielle tale, 
hvorefter der blev lagt 5 kranse. 
Alt medens Kommunens nye 
fane og Veteranernes fane flan-
kerede mindestenen. En smuk 
og værdig ceremoni, som i år 
blev afviklet lidt anderledes på 
grund af coronaen.

Af forhv. landsformand Erik Fage-Pedersen. Foto: Fredericia Kommune
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„Om Dannebrog jeg ved”  
- træk af vort flags historie
Af forhv. generalkonsul, historiker Henrik Becker-Christensen. Foto: Grethe Marie Bay

”Om Dannebrog jeg ved, det 
faldt fra himlen ned” – det skrev 
Peter Faber i 1848 i en af sine 
kendte sange. Det var en hen-
tydning til legenden om, at Dan-
nebrog i 1219 dalede ned fra 
himlen under et slag i Estland, 
og dermed sikrede Valdemar 2. 
sejren. 
Det er velkendt, at kong Valde-
mar den 15. juni 1219 vandt en 
afgørende sejr over de heden-
ske esterne ved Lyndanise – det 
nuværende Tallin. Men de sam-
tidige kilder nævner ikke noget 
om Dannebrogs himmelfald.  
 
Det er først 300 år senere i 
begyndelsen af 1500-tallet, at 
vi får et af de første vidnesbyrd 
herom i en notits af en franciska-
nermunk fra Sonnerup på Sjæl-
land ved navn Petrus Olai. Han 
tidsfæster imidlertid begivenhe-
den til 1208 - og vel at mærke 
et sted i Livland. Nok så interes-

sant er det, at han ordret skrev: 
”Men dette flag plejer i almin-
delighed at kaldes Danebroge”. 

At der er tale om en myte, er vel-
kendt. Men det er ingen skade 
til. Tværtimod. Jeg kender ikke 
andre nationale flag, der kan 
skilte med en sådan oprindelse. 
Historien om Dannebrog, der 
faldt ned fra himlen er således 
med til at gøre vores flag til 
noget ganske særligt. 
Hertil kommer, at Dannebrog 
hører til de ældste nationale 
flag, som vi kender. Meget taler 
for, at flaget kan føres tilbage 
til den danske korstogsperiode 
i det 12. og 13. årh. Og at en 
rød fane med et hvidt kors kan 
have været anvendt på Valde-
mar Sejrs tid. Hertil kan lægges, 
at stednavnet ”Talin” betyder 
”Danskerborg”, og at denne bys 
våben har et hvidt kors i rødt felt.
 

Den ældste afbildning af et Dan-
nebrog, som vi kan tidsfæste, 
stammer fra en nederlandsk 
fortegnelse fra anden halvdel 
af det 14. årh. Her er Valde-
mar Atterdags våbenskjold vist 
som et kvadratisk banner med 
et hvidt kors med rød bund. En 
anden våbenbog fra slutningen 
af 1300-taller gengiver også det 
kongelige våben og med teksten 
”Denenbroce” – altså ”Danne-
brog”. 
Tilsvarende viser Erik af Pom-
merns store rigssegl fra 1398 i 
det øverste venstre hjørne tre 
leoparder, som på en bund af 
hjerter holder en Dannebrogs-
fane. Her er Dannebrog ikke kun 
et kongeligt mærke, men også 
en fane, som blev ført i krig. 
Det omtales i de følgende årtier 
i flere svenske kilder, hvordan 
kongens mænd søgte at under-
tvinge svenskerne med – som 
det hed - ”Danabroka uthslagne” 
og rustet til kamp. 
 
Hvis man går lidt længere frem 
i tid, er det også kendt, at der 
i år 1500 ved Kong Hans felt-
tog i Ditmarsken var et Danne-
brogsflag, som ved slaget ved 
Hemminstedt faldt i ditmarsker-
nes hænder. Det blev derefter 
ophængt i kirken i Wöhrden og 
først generobret af danskerne i 
1559. 
Hermed er også antydet, at Dan-
nebrog oprindelig - og i mange 
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store maler Casper David Frie-
drich. Billedet viser et stort sejl-
skib – malet skråt forfra. Ved 
nærmere øjesyn kunne jeg se, 
at det bar Dannebrog fra agter-
stavnen. Jeg kunne ikke dy mig 
for at gøre kustoderne opmærk-
som herpå. Det var nyt for dem. 
Det var en bekræftelse på H.C. 
Andersens ord i 1850 om: ”Et lille 
land, og dog så vidt om jorden”. 

Dannebrog kom også til at give 
navn til flere danske krigsskibe. 
Det sidste af slagsen blev søsat i 
1850. Men da det udgik af flåden 
i 1875, blev navnet forbeholdt de 
kongeskibe, der siden 1879 har 
befordret den kongelige familie 
til søs. Det gælder som bekendt 
også det nuværende meget 
smukke kongeskib, Dannebrog, 
der løb af stablen i 1931 til afløs-
ning af forgængeren, der var en 
hjuldamper. 
 
Som nævnt blev Danne-
brog frem til 1800-tallet brugt 
som kongeflag, hærens og 
flådens flag og som han-
delsflådens flag. Men hvad 
med den danske befolkning? 

Her fik Dannebrog sit folke-
lige gennembrud i det 19. årh. 
Oplysningstiden i de sidste årtier 
af det 18. årh., oprettelsen af 
patriotiske foreningen og ikke 
mindst Danmarks ufrivillige ind-
dragelse i Napoleonskrigene 
bidrog hertil. En af dem, der 
i 1807 under englændernes 
belejring havde stået vagt på 
Københavns volde, var den 
unge B.S. Ingemann. Efterføl-
gende skrev han et digt om Dan-

århundreder – var særlig for-
bundet med hæren og med det 
danske kongehus. I den forbin-
delse var det Christian 5., der 
i 1671 indstiftede Dannebrog-
ordenen. For hærens vedkom-
mende bestemte Christian 4. i 
1625, at dens faner skulle bære 
et lille Dannebrogsmærke, oftest 
i regimentsfanens øverste indre 
hjørne. Men det var først i 1842, 
at der overalt blev indført nye 
rytterfaner (estandarter) med 
Dannebrog.
 
I flåden blev Dannebrog anvendt 
siden 1500-tallet. Fra begyndel-
sen af 1600-tallet vandt split-
flaget indpas til søs. Christian 
4. bestemte i 1630, at handels-
skibe ikke måtte føre orlogsski-
benes ”flakte flag uden alene 
naar de ere udi Vores og Rie-
gens Krigstjeneste”. Splitflaget 
skulle være forbeholdt kongen, 
de kongelige slotte og flåden. 
Handelsskibe benyttede altså 
også Dannebrog som nationa-
litetsmærke, men uden ”split”. 
Men det kneb med at holde sig 
fra splitflaget. Forbuddet mod 
at handelsskibe brugte splitflag 
blev gentaget igen og igen. I det 
18. århundrede og ikke mindst i 
første halvdel af det 19. årh. er 
der mange malerier af danske 
handelsskibe, som er afbille-
det med Dannebrog. Det var et 
yndet motiv. 
Tilfældet ville, at jeg i 2019 fjernt 
fra Danmark – det var i Chemnitz 
i den sydlige del af det gamle 
Østtyskland – besøgte det lokale 
kunstmuseum og her så muse-
ets hovedattraktion: Et skibsbil-
lede fra 1815 af tysk romantiks 

nebrog og dem, som døde under 
forsvaret. De første strofer lyder: 

”Vift stolt på Kodans bølge
blodrøde Dannebrog!
Din glans ej nat skal dølge,
ej lynet dig nedslog.
Du over helte svæved,
som sang i dødens favn,
dit lyse kors har hævet
til himlen Danmarks navn.

Fra himlen er du faldet,
du Danmarks helligdom!
Did har du kæmper kaldet,
som verden leder om.
Så længe rygtet svinger
sig over land og sø,
mens Nordens harpe klinger,
din ros skal ej uddø.” 

Det var i disse år, at man 
begyndte at flage med Dan-
nebrog i de mange borgerlige 
selskaber i købstæderne og i 
skydeselskaber. I 1833 forbød 
Frederik 6. imidlertid private 
borgere at flage med Danne-
brog. Men forbuddet blev ikke 
respekteret. Der blev tale om 
civil ulydighed i stor stil. Det var 
også tilfældet ved folkefesten i 
1843 på Skamlingsbanken, hvor 
arrangørerne under kanonsa-
lut hejste et gigantisk Danne-
brog – et splitflag - på toppen af 
banken. 
Det nationale symbol kom også 
til at smykke den første dansk-
sprogede avis i Sønderjylland, 
Dannevirke, der fra 1833 blev 
udgivet i Haderslev. Her var 
avisens forside – det man også 
kalder avisens hoved – fyldt med 
nationale symboler: Dannevirke 
med vold, en runesten med 
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Det kunne aflæses ved at se, 
hvem der havde en flagstang – 
og hvem ikke. Det fik en særlig 
betydning under besættelsen. 
I Sydslesvig spiller Dannebrog  

selvsagt en stor rolle for det 
danske mindretal. Det har det 
gjort igennem alle årene. Det 
kan man bl.a. forvisse sig om 
ved de danske årsmøder, hvor 
der bliver flaget fredag, lørdag 
og søndag ved alle arrangemen-
ter – 40 i alt samt tre store møder 
om søndagen. I Flensborg er der 
om søndagen flaghejsning og 
morgenandagt på mindretallets 
idrætsanlæg ved Waldstrasse. 
Det er her det store friluftsmøde 
afholdes om eftermiddagen.  
Det afsluttes med, at der bliver 
sendt et stort Dannebrogsflag 
til vejrs med balloner - og en 
besked til finderen om at give lyd 
fra sig, når det igen er dalet ned 
fra himlen et eller andet sted.

Med stiftelsen af Danmarks-
Samfundet i 1908 blev grun-
den lagt til en mere organiseret 
udbredelse af Dannebrog. I 1912 
gav Christian 10. tilladelse til en 
landsindsamling ved salg af det 
lille Valdemarsflag den 15. juni. 
De indsamlede midler samt ikke 
mindst offentlige og private til-
skud bliver fortrinsvis brugt til 
anskaffelse af flag- og fanema-
teriel, som hvert år skænkes 
til en lang række foreninger og 
organisationer.
 
I Sønderjylland fik Dannebrog 
en særlig betydning. For efter 
krigen i 1864 blev det forbudt 
at flage med det af preusserne. 
I stedet måtte man klare sig 
med Dannebrogsvinduer og 
andre symboler på det danske 
nationale flag. Men mange 
havde gemt flaget. Og det blev 
sammen med mange nye taget 
frem ved de to folkeafstemnin-
ger den 10. februar og den 14. 
marts 1920. Tilsvarende kom 
Dannebrog til at pryde mange 
afstemningsplakater. 
 
De allieredes overdragelse af 
Nordslesvig til Danmark i form af 
en note til regeringen skete den 
15. juni 1920 – altså på Valde-
marsdag. Dannebrog gik også til 
tops i de følgende uger, da man 
fejrede Genforeningen. Ved dyb-
bølfesten den 11. juli 1920 fik 
Christian 10. overrakt det Dan-
nebrogsflag, der - som det sidste 
- vajede i Flensborg i juni 1864.  
 
I de følgende årtier var det tyde-
ligt for enhver i Sønderjylland, 
hvem der følte sig som dansk. 

ordet Danmark og et vajende 
Dannebrog i toppen af et vagt-
tårn. 
 
Under 1. slesvigske krig flagede 
man overalt, hvor man kunne 
komme til det, med Danne-
brog. Det prægede også tidens 
sange. Bl.a. Peter Fabers vel-
kendte slagsang fra 1848 - ”Den 
gang jeg drog afsted”. Faber 
var samme år også leverandør 
af julesangen: ”Højt for træets 
grønne top”, hvor det i et af ver-
sene tilkendegives: ”Vid det er 
en ære, Dannebrog at bære”. 
H.C. Andersen havde i 1850 
Dannebrog med i sin fædre-
landskærlige sang: ”I Danmark 
er jeg født, der har jeg hjemme”, 
hvor han i andet vers skrev: ”Du 
danske, friske strand, hvor Dan-
nebrogen vajer”. 
Man kan roligt sige, at med  
1. slesvigske krig 1848-1850 
blev Dannebrog ægte folkeligt.  
Det kan derfor ikke undre, at for-
buddet mod privat flagning blev 
ophævet i 1854. Det var nu til-
ladt, som det hed: ”alle og enhver 
i kongeriget at hejse Danne-
brogsflaget uden split fra deres 
ejendom eller boliger i købstæ-
der og på landet”. Nok var split-
flaget forbeholdt statsmagten, 
men det blev nu afbilledet over-
alt på pibehoveder, kaffestel, 
broderier og som guirlander på 
juletræer. I de følgende årtier 
blev Dannebrog også brugt som 
fane i mange skytteforeninger, 
gymnastikforeninger, landbo-
foreninger, afholdsforeninger, 
foredragsforeninger, højskoler, 
forsamlingshuse m.fl.
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Dannebrog sætter også sit 
præg på mindretallets bygninger 
rundt omkring i landsdelen. Det 
gælder ikke mindst de mange 
skoler, daginstitutioner, forsam-
lingshuse m.m. Her vidner et 
dansk navn og en flagstang med 
Dannebrog som vimpel eller flag 
om mindretallets tilstedevæ-
relse. Det gælder også brugen 
af flaget i mange andre sam-
menhænge.
 
Vi kan i dag glæde os over, at vi 
stort set alle har et nært forhold 
til vores gamle flag. Ikke kun på 
flagdage, men også søndage, 
fødselsdage, og når man ellers 
er i humør til at sende Danne-
brog til tops. Det smykker også 
juletræer, er med på lagkager, 
ved bryllupper, veloverståede 
eksaminer, når familiemedlem-
mer bliver budt velkommen 
hjem efter en lang rejse - og ikke 
mindst ved fodboldkampe, hvor 
klaphatte og bemalede ansigter 
tager farver efter Dannebrog. 
 
Sammenfattende kan det kon-
stateres, at vi har et særligt for-
hold til Dannebrog, at vi gerne 
flager med det tit og ofte, og at 
vi er stolte af vores flag. Herved 
er Dannebrog med til at styrke 
vores identitetsfølelse som dan-
skere og sammenhængskraften 
i vort samfund.

Fra vores medlem, minister-
råd Jens Chr. Andersen, Tal-
linn, er modtaget følgende:  
 
Ved familiebesøg i museet 
Kiek in de Kok, var et Dan-
nebrog udstillet. Flaget (fane) 
var en gave til byen Tallinn fra 
Danmarks-Samfundet i 1922 
på vegne af det danske folk. 
 
Formålet var at styrke bån-
dene mellem Danmark og Est-

land. Tallinns bystyre overdrog 
fanen til byens ældste kirke, 
Helligåndskirken, hvor den 
blev opsat den 6.  januar 1923.     

Den oprindelige flagdug blev 
overdraget til Tallinn bymu-
seum d. 6. januar 1994 og er 
dermed sikret. En ny flagdug 
blev monteret på fanen, der 
blev genopsat i Helligåndskir-
ken.

Glimt fra Tallinn
Af redaktør Ib Ketler. Foto: Jens Chr. Andersen

Danmarks-Samfundet har 
fået et nyt emblem som sup-
plement til vores nuværende 
medlemsemblem.
Emblemet kan købes af alle, 
man behøver ikke at være 
medlem. Emblemet er inspi-
reret af vort 800 års jubi-
læumsemblem, som blev 
solgt i meget stort oplag.  

Webshop

Pris kr. 30,- 
Læs mere på hjemmesiden.
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I Hillerød findes en Frimurer-
loge, hvor der har været aktivite-
ter siden 1861 og logen arbejder 
i eget hus på Frederik VIIs Vej 
3. Dannebrog vajer fra husets 
flagstang ved fest-og flagdage.   

I 2018 tog logens ledelse kon-
takt til Danmarks-Samfundet, 
da logen manglede sin egen 
fane. Den gode kontakt resulte-
rede i overrækkelse af en dan-
nebrogsfane 15. juni 2018. Det 
foregik på torvet i Helsingør.  

Fanen blev smukt opsat i loge-
husets forværelse og er siden 
anvendt ved mange højtidelig-
heder. Fanen deltog naturligvis i 
800 års fejringen for Dannebrog 
i København 2019.

Valdemarsdag blev førhen 
afholdt på Frederiksborg Slot, 
men er i de seneste blevet afholdt 
af Danmarks-Samfundets Hil-
lerød & Omegn i Helsingør.  

Jeg følte, at en sådan en lokal 
begivenhed skulle tilbage ti Fre-
deriksborg Slot. Derfor kontak-
tede jeg Danmarks-Samfundets 
administration og ledelse med 
henblik på at aktivere Danmarks-
Samfundet i vores område.  
Timingen passede godt med 
Danmarks-Samfundets ønsker 
om synliggørelse.

Der blev indkaldt til et informati-
onsmøde i Hillerød i september 
2020, hvor Danmarks-Samfun-
des ledelse og administration 
deltog. Interessen var så stor, 
at der kunne inviteres til stif-
tende generalforsamling i okto-
ber 2020 for den nye afdeling 
”Danmarks-Samfundet, Lokal-
forening for Hillerød & Omegn”.  

Efterfølgende har bestyrelsen 
konstitueret sig og administra-
tionsstrukturerne er opbygget. 
Endeligt er afdelingen nu tilmeldt 
Hillerød Kommunes foreningsre-

gister. Man glæder sig til arbej-
det ud fra foreningens formål og 
at kunne holde Valdemarsdag i 
2021 på Frederiksborg Slot.
 
Hillerød Kommunes marke-
ring af ”de udsendtes dag” i 
2020 blev fejret i Frederiksborg 
Slotskirke,med deltagelse af 
fire faner herunder Frimurer-
logens. Der var gode ord fra 
borgmester Kirsten Jensen 
og mindehøjtideligheden blev 
udført af sognepræsterne Bet-
tina Hovgaard Schulze og fhv. 
feltpræst Torben Ebbesen.  
 
Efterfølgende var der optog med 
faner anført af Drabantgarden 
og deres musikere. Marchen var 
tillige en markering af 100-året 
for Sønderjyllands genforening 
med Danmark, der var et lille 
ophold og højtidlighed ved Gen-
foreningsstenen i  Kannikegade. 

Velkommen til Hillerød
Af lokalafdelingsformand Flemming H.R. Bang. Foto: DS Hillerød og Hillerød Kommune.
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For det kræver indsigt, dialog og indlevelse at få et klart billede af, 
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For et par år siden skulle jeg 
holde foredrag om Dan-

nebrog og dets historie. Den 
pågældende forening startede 
altid sine møder med en sang. 
Som mange andre foreninger 
har man anskaffet et passende 
antal eksemplarer af Højskole-
sangbogen, som efterhånden 
har opnået stor udbredelse, 
og næsten må anses for domi-
nerende efter salmebogen. 

Foreningens formand fortalte, 
at man altid fandt en sang, der 
var passende til aftenens emne, 
men at det beklageligvis ikke 
var lykkedes at finde en sang 
om Dannebrog i Højskolesang-
bogen. Det nægtede jeg i første 
omgang at tro på. Det anså jeg 
for fuldstændig utænkeligt, at 
der ikke i en sangbog for højsko-
ler skulle være en sang, hvori 
Dannebrog indgik. Men efter en 
nøje gennemgang af Højskole-
sangbogen måtte jeg indrømme 
min forhastede skråsikkerhed. 
Der var i n g e n sange om Dan-

En sangbog med danske sange?
Af Hans Christian Bjerg - Foto: Danmarks-Samfundet

nebrog! Jeg må indrømme, at 
jeg var målløs.  
Jeg fandt så ud af, at siden 
sangbogens 2006-udgave har 
der ikke været sange, der næv-
nede Dannebrog. Jeg skrev om 
denne opdagelse i Kristeligt 
Dagblad, og Danmarks-Samfun-
det henvendte sig til det såkaldte 
Højskoleudvalg, der står for 
udvælgelsen af sange til Højsko-
lesangbogen. Der skulle komme 
en ny udgave i 2020, så vi ven-
tede på, at der var tale om en for-
glemmelse, som man så - efter 
henvendelsen - fik rettet op på. 

Men 2020 udgaven udkom - og 
indeholdt stadig ingen sange om 
Dannebrog. Hvordan kan Høj-
skolebevægelsen være kommet 
så langt fra sit udgangspunkt, 
at man tilsyneladende politi-
serer og stigmatiserer vores 
fælles symbol og flag. Man 
må være holdt op på Højsko-
lerne med at hejse flaget og 
sige godmorgen til hinanden.  
 
Der var da også kritik af sangbo-
gen, da den udkom, fra forskel-
lig side. Bl.a. over at man havde 
optaget en såkaldt ramadan 
sang, ligesom en række danske 
sange var gået ud til fordel for 
udenlandske. På dette svarede 
formanden for højskolesang-
bogsudvalget, at det var fordi 
der var så mange udenlandske 
elever på højskolerne, men er 
der noget jeg har misforstået? Er 
disse elever ikke på danske høj-

skoler for at lære om det danske 
samfund og demokrati. Der 
er i øvrigt ikke kommet nogen 
begrundelse for, hvorfor sange 
om Dannebrog er udeladt. 

Nu kan man sige, at Højskole-
sangbogen ikke er nogen officiel 
publikation, og derfor er Høj-
skolebevægelsen berettiget til 
selv at bestemme, hvilke sange, 
der skal optages. Der er nu tale 
om „Højskolernes sangbog” i 
bogstaveligste forstand, mere 

end en almen folkelig sangbog. 
Problemet er den udbredelse 
som denne sangbog har fået. 
I de fleste foreninger har man 
anskaffet et stort antal af sang-
bogen, og der ses kun benyt-
tet andre sangbøger i meget 
begrænset antal, bl.a. fordi de 
ikke er på markedet. Det er 
denne dominerende position, 
som der må gøres noget ved.  
Udgaven, der udkom i 2020, 
skulle være solgt i over 100.000 
eksemplarer. Der må kunne 
skaffes plads til en alternativ 
sangbog, der indeholder danske 
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sange, som vi har i rigt mål af, 
og der også vil være en økono-
misk interesse i at udgive. Det 
må være af interesse for mange 
foreninger, sammenslutninger, 
fester og stævner at starte med 
en sang fra den danske sang-
bog, der indeholder såvel klas-
siske som nyere danske sange. 
En sangbog, der indeholder 
sange, der har bred tilslutning i 
den danske befolkning, og som 
ikke kun er for højskoleelever. 
Den skal ikke fyldes med sange 
om Dannebrog, men et par af de 
væsentligste og mest klassiske 
skal selvfølgelig være repræ-
senteret, fordi de hører til i en 
hver dansk sangbog. Som alle 
ved, er der rent faktisk mange 
sange om Dannebrog eller hvori 
Dannebrog nævnes. Se blot 
publikationen „Vaj højt, vaj stolt 
og frit. Sange om Dannebrog”, 
som Danmarks-Samfundet 
udgav i 2019.Danmarks-Sam-
fundets udgangspunkt, og 
arbejde i øvrigt, gør det naturligt, 
at netop dette tager initiativ til at 
der udarbejdes og udgives en 
sådan sangbog.     

På et landsledelsesmøde i for-
året vedtog man konkret at tage 
initiativ til, at det undersøges om 
en sådan udgivelse er mulig.  

Arv og donationer
Af Danmarks-Samfundet - Foto: Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundet mod-
tager med jævne mellemrum 
donationer til vores vigtige 
arbejde. Vi vil derfor gerne slå 
et slag for at denne mulighed 
foreligger.

Man kan for eksempel testa-
mentere et beløb eller donere 
direkte.

D a n m a r k s - S a m f u n d e t s 
arbejde er meget afhængig af 
de bidrag, donationer m,.v., 
som modtages. Derfor mod-
tager Danmarks-Samfundet 
også gerne støtte i form af 
gaver og testamentariske 
beløb.

Ønsker du, at en del af din arv 
skal gå til at støtte Danmarks-
Samfundet, skal du oprette et 
testamente.

Du kan også vælge at donere 
et beløb til Danmarks-Samfun-
det her og nu.

Danmarks Samfundet er ikke 
en almennyttig forening i skat-
temæssig forstand eller i øvrigt 
omfattet af reglerne for skatte-
fradrag for gaver, øvrige dona-
tioner, testamentariske ydelser 
m.v., jfr. Ligningslovens § 8A, 
og § 12, stk. 3 samt Boafgifts-
lovens § 3. Gaver, donationer 
i medfør af testamentariske 
dispositioner m.v. til foreningen 
er derfor ikke fradragsberet-
tigede.

MobilePay 19229

Bankoverførsel:
Oplysninger:
Reg.: 2277
Konto: 6449520104

Ethvert beløb modtages med 
taknemmelighed.
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Mundbind

I Tørring er der tradition for 
at afholde fastelavnsfest. 
Flere foreninger, kirken, han-
delsstanden med flere går 
sammen om arrangementet.  
Dagen starter i Tørring Kirke.  
Som det første føres fanerne ind 
og der er altid 8 til 10 faner fra de 
forskellige foreninger.                                                                                                                               

Børnene er klædt ud og guds-
tjenesten holdes helt på bør-
nenes præmisser, med en 
præst der er med på ideen.      
Efter gudstjenesten føres 
fanerne ud af kirken. Vi går her-
efter i samlet flok op til den lokale 
idrætshal med fanerne i front. I 
idrætshallen er der tøndeslagning 
for både børn og voksne og ikke 
at forglemme, er der kaffe, soda-

vand og fastelavnsboller til alle.   
Kåring af den flotteste og sjove-
ste udklædte og de respektive 

Hedensted
Af Peter Vessel. Foto: Peter Vessel. 

Dannebrog til søs
Af Danske Rederier. Foto A.P. Møller Mærsk A/S

Danske Rederier viser flaget  
på  verdensplan, hvor over 700 
skibe fører Dannebrog. 
Den danske andel af søtransport 
på verdenshandlen er særdeles 
væsentlig og betydningsfuld.   
Vi er et lille land, men vores
handelsflåde holder sin 
femteplads på verdens-
plan.

kattekonger og dronninger. Det 
er håbet, at kunne gennemføre 
dagen i 2021.
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Spejdertroppen „Peder Oxe”

Det var en lille ceremoni og 
markant højtidelighed for en 
lille indbudt  gruppe, da næst-
formanden for Danmarks-
Samfundet, afd. Faxe-Stevns, 
Frede L. Olsen,  overrakte den 
nye fane til KFUM-Spejderne 
Peder Oxe Haslev. Fanen blev 
herefter behørigt indviet. Hertil 
brugtes en hammer med guld-
hoved og gravering, den er nu 
placeret i spejdernes trofæskab.                                                                                                                   
Tropsspejderne får kurser, så 
de er klædt på til at føre fanen, 
blandt andet ved årets marcher 
og ved alle konfirmationerne i 
Haslev kirke foruden troppens 
egne konfirmander.

Af Frede Lauritz Olsen. Foto Gustav Holm Hedegaard.

Flaget nedhalet fra flagmasten på 
Forsvarsmuseets bastion 
Af Jens Ole Fassel. Foto: Jens Ole Fassel. 

Valdemarsdag 2020  blev jo  
aflyst pga. Corona, i stedet 

valgte Danmarks-Samfundet 
Bornholm, at  opfordre en lille 
kreds til at mødes på dagen og 
nedhale flaget kl 20,00 fra den 
store flagmast på Bastionen 
nede bag Kastelstårnet på For-
svarsmuseet i Rønne.
Deltagerne blev opfordret til at 
sende gode tanker til de menne-
sker, der på den ene eller anden 
måde er ramt her i corona tiden. 

Efter flagnedhalingen blev 
der sunget ”Der er et yndigt 

land”! Efter højtideligheden 
var der gang i den medbragte 
kaffe og kage. Museets flag 
på Bastionen er skænket af  
D a n m a r k s - S a m f u n d e t. 

Den 2. august 2020 fik Born-
holms Frivillige Samaritter 
under en lille ceremoni overrakt 
en ny fane på Hammershus.  

Man afsluttede en god dag med 
kaffe og kagemand.
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Samsø

2020 skulle være lokalafdelin-
gens første store ildprøve, med 
vækst i antallet af medlems-
foreninger, markering af runde 
dage, faneborge og mere brug 
af de gamle foreningsfaner.  

Arrangementerne med faner og 
kransenedlægning for 2. ver-
denskrig og budskabet om befri-
elsen, blev desværre aflyst som 
så meget andet.

Glædelig blev fejringen af 
100-året for Genforenin-
gen og her lykkedes det at 
samle et bredt udsnit af for-
eningslivets faner. Her var 
taler af Samsøs borgmester,  
Grænseforeningens formand og 
af efterkommere af initiativtage-
ren til oprettelse Genforenings-
pladsen i landsbyen Brundby. 

Dagen  var med godt vejr og 

fanerne blafrede smukt i den 
lette brise under de høje bøge-
træer. 

Blandt andre nye og vigtige ini-
tiativer er også: nyhedsbrev til 
de fanebærende foreninger, 
udbredelse af medlemskab i 
Danmarks-Samfundet og en 
komplet registrant af forenings-
faner – gamle såvel som nye.

Tekst og foto af lokalforeningen på Samsø.



{
Vælg et kvalitetsprodukt fra Dano Mast

-og gør festlige dage endnu mere festlige!

Dano Mast A/S  Nøragervej 1 . 6682 Hovborg
Tlf. 75 39 60 99 

E-mail: info@danomast.dk .
Hjemmeside: www.danomast.dk
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Indtægter
 
Salg af flag 88.196
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne             298.000 
Øvrige tilskud                                                                                          21.353
Kontingent    313.509 
Salg af bøger    11.949
Andre indtægter 15.284
 
                                                                                            kr.             748.291

Udgifter
 
Direkte udgifter  10.307
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter            166.682       
Administration  360.538
Øvrige omkostninger  124.294
  
                                                                       kr.             661.821
                   
Årets resultat   kr. 86.470

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik 
samt „bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet”.

Brøndby, den 3. marts 2021
CR Revision & Rådgivning
Heine Juel Thomsen
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2020
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020

Sadelmageriet Dannebrog tilbyder salg af blandt andet 
håndsyede fanebandolerer til fornuftige priser. 

Hos os sætter vi det gamle håndværk i højsædet.

Kontakt os på 29906388 eller send en e-mail på mail@sadelmagerietdannebrog.dk
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Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 20 96 
www.danmarks-samfundet.dk, email: ds@danmarks-samfundet.dk

Redaktion: Ib Ketler og Daniel Klestrup Bjærge
Annoncering: Gunnar Bak Cedermann

Oplag: 4.000 stk.

Forsidefoto: „Kongens Fødselsdag” af Paul Fischer, 1925.

Er du flyttet, har du fået ny mail eller nyt telefonnummer?

Ændringer på adresse, telefon og mails skal meddeles landskontoret
på mail: ds@danmarks-samfundet.dk eller tlf. 43 26 20 96

Park Allé 350 A, 2. · 2605 Brøndby

Tlf. 43 43 38 43
info@crrev.dk · www.crrev.dk
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