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Jubilæum i Hedensted

DANNEBROG
T i d s s k r i f t  f o r  D a n m a r k s - S a m f u n d e t

Indtil kommunalreformen fra 2007 var Dan-
marks-Samfundet struktur således, at den selv-
supplerende landsledelse udpegede repræsen-

tanter i de enkelte amtskommuner. Samtidig med 
reformen blev Danmarks-Samfundets struktur 
som vi kender den i dag: Foreninger, som dækker én 
eller flere kommuner, med valgte bestyrelser og en 
landsledelse, som vælges på det årlige repræsen-
tantskabsmøde.

Danmarks Samfun-
det for Hedensted 
Kommune blev dan-
net den 18. januar 
2007 og kunne så-
ledes fejre de første 
15 år ved en stor og 
vellykket fest – alle 
104 medlemmer var 
indbudt. 33 havde 
mulighed for at del-
tage. 

L a n d s f o r m a n d e n 
holdt festtalen.  
Kurt Müller Pawlow-
ski, som var med til 
at starte forenin-
gen, og som har ydet 
en meget betydelig 
indsats, fik overrakt  

Danmarks-Samfundets guldnål. Der var efterføl-
gende generalforsamling. 

Stort tillykke.

En tydelig rørt  
Kurt Müller Pawlowski modtog  
Danmarks-Samfundets guldnål.  
Foto: Peter Vessel

Flagning med det ukrainske flag  
Justitsministeriet har besluttet at forlænge tilladelsen til 
at der måtte ønske det må flage med det ukrainske flag 
frem til den 15. maj 2022. Der må kun hejses et flag på en 
flagstang. Hvis man har to flagstænger, skal Dannebrog 
være hejst på den ene flagstang og det ukrainske flag på 
den anden. Dannebrog skal hejses som det første og ned-
hales som det sidste flag.  
Flagning med det ukrainske flag følger danske flagtider.

Forårets flagdage  
I foråret er der mange typer flagdage. Både de officielle 
flagdage, de kirkelige flagdage, de lokale flagdage og de 
private. Man er som borger ikke forpligtet til at flage på 
de officielle flagdage. Det er kun statens institutioner og 
styrelser. Men man må godt. Flagkalenderen med alle de 
officielle flagdage, de kirkelige flagdage samt kongehusets 
fødselsdage finder du på Danmarks-Samfundets hjem-
meside. De officielle flagdage er markeret med et danne-
brogsflag ud for datoen.

Dannebrogsfanen i Tårnby byrådssal  
Flere og flere kommunalbestyrelser anskaffer sig Dan-
nebrogsfaner som skal være fast opstillet i byrådssalen. 
På det sidste byrådsmøde i Tårnby kommune i december 
2021 fik borgmester Allan S. Andersen overdraget en 
smuk Dannebrogsfane med det kommunale byvåben 
broderet i øverste stangfelt. Ved samme lejlighed blev 
fanen indviet. Der blev hamret tre søm i. Et for Hendes 
Majestæt Dronningen; et for Danmark og et for Tårnby 
kommune. Fanen er placeret bag ved borgmesteren i 
byrådssalen og har nu budt den nye kommunalbestyrelse 
velkommen til arbejdet i januar 2022.

Flagspot



2 Tidsskrift årgang 9, nr. 1

Mobilepay
Alle beløb tæller 
- både store og små.

 
19229 

Bank overførsel
Du kan foretage en 
bankoverførsel via 
 
Reg.: 2277 
 
Konto: 6449520104

arv & Donation
Ønsker du, at en del 
af din arv skal gå til at 
støtte Danmarks-Sam-
fundet, skal du oprette 
et testatmente.  
 
Du kan også vælge at 
donere et beløb til  
Danmarks-Samfundet.  
 
Beløb til Danmarks 
Samfundet er desværre 
ikke godkendt som 
fradragsberettigede. 
Læs mere på hjemme-
siden.

Dannebrog i undervisningen 
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Dannebrogs betydning 

Dannebrog betyder meget for 
den enkelte dansker. Tidligt i 
vores liv præsenteres vi for 

vores nationalflag. Det gælder alle-
rede ved fødslen, når der er dåb og 
ved de mange fødselsdage gennem 
livet. Vi bruger Dannebrog når vi vil 
vise glæde og når vi vil fejre noget – 
næsten lige meget hvad. 

Flaget er og bliver vores stærkeste 
symbol på en fælles dansk identi-
tet. Sådan har det været si-
den flaget blev folkets flag 
den 2. august 1854.  

Vi er meget følsomme 
overfor forhold til Dan-
nebrog. Vi bliver følel-
sesmæssigt ramt hårdt 
når forfatteren Harald Toks-
værd den 3. juli 2021 i Politiken 
skriver indlægget Dannebrog er et 
forpestet symbol på en ekstremi-
stisk ideologi. 

Hvordan kan et stykke rødt stof 
med et hvidt kors betyde så meget 
for os? Dannebrog er et entydigt 
og unikt udtryk for dansk identitet. 
Danskheden blev historisk først 
mere synlig i befolkningen i løbet af 
1800-tallet. På den tid voksede en 
national vækkelse ikke kun i Dan-
mark, men faktisk over hele Euro-
pa.  

Etablering af nationale museer og 
nationale symboler, som Danne-
brog i denne sammenhæng er godt 
et eksempel på, viste hvordan den 
danske befolkning oplevede og de-
monstrerede kollektive nationale 
identiteter på. Alle var med til den-
ne identitetsskabelse.  

Men vi har siden 1800-tallet og 
frem til i dag set at det at have en 
dansk identitet ændrer sig hele 
tiden i takt med vores tidsånd og 
samfundsudvikling. Derfor æn-
drer betydningen af Dannebrog sig 
også. 

Undervisningsmateriale om  
Dannebrog 

Der findes ikke meget undervis-
ningsmateriale om Dannebrog 
og Dannebrogs historie beregnet 
til grundskolen og til de enkelte 
ungdomsuddannelser. Uddannel-
sernes læseplaner gør heller ikke 
meget for at støtte læreren i at an-
vende Dannebrog og Dannebrogs 
historie som et tema eller et emne 
i skolens fag selvom det har en over 

800 år lang historie. 

Da vi er en upolitisk lands-
organisation der med 
baggrund i den danske 
kulturtradition, har til 
formål at udbrede kend-

skabet til og anvendelsen 
af Dannebrog som et nati-

onalt symbol for dansk kul-
tur, fællesskab og identitet giver 

det os et godt grundlag for at lave 
undervisningsmateriale om Dan-
nebrog 

Nationalt videncenter om Dan-
nebrog udarbejdede derfor i an-
ledning af Dannebrogs 800 års 
’fødselsdag’ et omfattende under-
visningsmateriale om Dannebrog. 

Hvad er meningen? 

Vi ønsker at undervisningsmateri-
alet skal inspirere til læringsaktivi-
teter i fag, hvor læreren sammen 
med eleverne med afsæt i materi-
alet kan diskutere danske værdier 
og traditioner.  

Materialet er en række faktaark 
om Dannebrog som kan anvendes 
i undervisningen. Sammen med 
fakta arkene er der udarbejdet en 
lærerinformation med opgaver og 
spørgsmål til de enkelte skolefag. 

Til ungdomsuddannelserne er ud-
arbejdet to mere omfattende fak-
taark dels om Dannebrogs tidlige 
historie og dels om danskernes 
holdninger til Dannebrog. 

Medlemsstatus
Danmarks-Samfundet 
har medlemsfremgang 
og har pt.  
2.243 medlemmer.  
 
Herudover er der 127 
medlemmer i  
lokalforeningen i  
Sydslesvig.

Hvad er 
meningen?
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Hvad omfatter materialet til grundskolen? 

Om Dannebrogsflaget 
Det danske flag med det hvide kors på den 
røde baggrund kaldes for Dannebrog. Brugen 
af Dannebrog udgør en central del af dansker-
nes identitet og tilhørsforhold. Men hvad er et 
dannebrogsflag?  

Dannebrogsflagets udseende  
Dannebrogsflaget skal have de rigtige mål og 
størrelser. Der er en sammenhæng mellem 
flagets længde og bredde. Der er også en sam-
menhæng mellem en flagstangs højde, og hvor 
stort dannebrogsflaget skal være.  

De officielle Dannebrogsflag  
Der findes tre forskellige udgaver af Danne-
brog. Splitflaget, stutflaget og orlogsflaget 
er de officielle dannebrogsflag for Danmark. 
Men hvordan ser disse dannebrogsflag ud? 

Det historiske Dannebrog  
Til Dannebrog knytter der sig et meget smukt 
sagn. Kong Valdemar 2. Sejr, som blev født i 
år 1170 og døde i år 1241, var med sin hær 
på korstog til Estland. Under et militært slag 
ved Lyndanise den 15. juni 1219 faldt der et 
rødt banner med et hvidt kors ned fra himlen. 
Legenden siger, at den danske hær vandt over 
den estiske hær. Siden har dette banner været 
Danmarks flag. Det er dette banner, vi kender 
som og kalder for Dannebrog.  

De unges mening om Dannebrog  
Danmarks-Samfundet har i en essaykonkur-
rence i 2019 spurgt om de unges mening om 
Dannebrog i form af opgaven Hvad betyder 
Dannebrog for dig?   

Hvad omfatter materialet til  
ungdomsuddannelserne? 

Dannebrogs tidlige historie  
Legenden om hvordan danskerne for 800 år 
siden fik deres flag Dannebrog den 15. juni 
1219 ved at det faldt ned fra Himlen og gav 
sejr til den danske hær, der var på korstog i 
Estland, er uløseligt knyttet til vort flags histo-
rie. 

Danskernes forhold til Dannebrog –  
to undersøgelser  
En stor dansk undersøgelse – fra juni 2018 – 
viser at danskerne ikke anvender Dannebrog 
så meget, som vi gjorde tidligere. Dannebrog 
betragtes i mindre grad end tidligere som et 
positivt symbol. Undersøgelsen er blevet sam-
menlignet med en tilsvarende dansk undersø-
gelse foretaget i 2012.  

Hvor finder jeg undervisningsmaterialet? 

Undervisningsmaterialet kan frit hentes på 
Danmarks-Samfundets hjemmeside, men husk 
kildeangivelse når det anvendes i undervis-
ningsmæssige sammenhænge. 

Læs mere her:  
https://www.danmarks-samfundet.dk/vi-
den-om-dannebrog/undervisningsmaterialer/ 

Lærerinformation og svarark 

Sammen med fakta arkene er der udarbejdet 
en lærerinformation med opgaver og spørgs-
mål til de enkelte fag i grundskolen. 

For at støtte læreren i grundskolen, er der 
udarbejdet baggrundsviden som grundlag for 
svar på de opgaver som de enkelte faktaark 
samt lærerinformationen lægger op til. 

Hæftet med forslag til svar kan rekvireres ved 
sende en e-mail til Danmarks-Samfundets 
flagkonsulent på adressen: 
flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk 

https://www.danmarks-samfundet.dk/viden-om-dannebrog/undervisningsmaterialer/
https://www.danmarks-samfundet.dk/viden-om-dannebrog/undervisningsmaterialer/
mailto:flagkonsulent%40danmarkssamfundet.dk%20?subject=Det%20nationale%20Videncenter%20om%20Dannebrog


4 Tidsskrift årgang 9, nr. 1

Historiske Dage i Øksnehallen
Hans Christian Bjerg

Danmarks-Samfundet deltog i 2019 for første 
gang i messen Historiske Dage, der afvikledes i 
Øksnehallen i København. I Danmarks-Samfun-
dets årsskrifter fra tidligere, kan man læse om  
denne deltagelse.

Det viste sig at være en god idé at deltage i den-
ne messe, hvor en målgruppe for interessen for 
Danmarks-Samfundets arbejde ville befinde sig.

Det, der egentlig havde tilskyndet til deltagelse, 
var markeringen af jubilæumsåret 2019, hvor 
den var led i de mange tiltag, der blev gennem-
ført dette år. 

Vurderingen fra Landsledelsens side var imidler-
tid, at man fremover ønskede at have en stand på 
denne messe.

Desværre blev den på grund af corona-restrikti-
onerne aflyst både i 2020 og i 2021.

I år var der så atter mulighed for at gennemføre 
messen, og Danmarks-Samfundet havde atter 
meldt sig for at få en stand, samme sted som vi 
havde i 2019.

Messen blev afviklet 26.-27. marts i Øksnehal-
len, med tusindvis af besøgende.  

Standen viste sig atter at være en succes. Vi fik 
udbredt kendskabet til Danmarks-Samfundet og 
til Dannebrog som sådan. Der blev også besva-
ret mange spørgsmål om anvendelsen af Danne-
brog, ligesom vi fik adskillige nye kontakter og et 
par enkelte nye medlemmer.

Resultatet viser,  at der stadig ligger et arbejde 
foran vores organisation og dens image.

Et omfattende oplysningsmateriale om Danne-
brog og Danmarks-Samfundet blev uddelt til 
interesserede.

 På billedet får man et indtryk af den flotte stand, 
der var etableret på messen Historiske Dage.
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Fotoklumme

I februar deltog 18 fanebærere fra Borup Idrætsforening, Køge Vandreforening, Køge Folkedanserfor-
ening, Borup Borgerforening, Københavns Politi Sangkor, Herfølgespejderne, KFUM spejderne i Borup, 
Greve Ungdoms Brandvæsen og Politihjemmeværnskompagni Køge i et diplomgivende kursus for fanebæ-
rer i Boruphallen.

Det oplyser Uffe Lundgaard der også fortæller at det var instruktørerne Willy Harderberg og Anders Lund 
Rasmussen, der gelejdede deltagerne igennem kursusforløbet. (Foto: Uffe Lundgaard).
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