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

Brødrene Anders og
Peter Lund Madsen
holder foredrag i
Kolding,
torsdag d. 12. april 2018
kl. 19.30.
Emne:
Alting bliver bedre i
morgen.
Køb din billet på
www.billetten.dk.
Arr. DS Kolding
I 2019 holder
Dannebrog 800 års fødselsdag. Det skal fejres.
15. juni 2019 gennemføres der en stor flagfest
med faner og faneoptog
i København. Følg med
på Danmarks-Samfundets hjemmeside www.
danmarkssamfundet.dk
og bliv orienteret om de
mange aktiviteter og arrangementer landet over
som finder sted i 2019.
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Formandens klumme.
Erik Fage-Pedersen, Landsformand.
Kære medlemmer

Vi er nu godt inde i 2018 og ifølge
kalenderen er det forår, men det
er der nu ikke meget der tyder
på, medens jeg sidder her og skriver. Vintergækkerne har et stykke
tid stået og bukket smukt i vinden, og der er da også spirer, der
titter frem her og der, men det er
igen gået lidt i stå her i kulden.
På Danmarks-Samfundets Repræsentantskabsmødet 3. marts blev
de fra Landsledelsen, som var på
valg, alle genvalgt, så Landsledelsen fortsætter uændret. På mødet
blev medlemstallet og salget af
de små Valdemarsflag diskuteret,
og lokalformændene opfordret til
at gøre en ekstra indsats, da vi
ellers kan blive nødt til at skære
ned på uddeling af faner og flag.
Ligeledes diskuterede vi planerne
for fejringen af Dannebrogs 800
års jubilæum i 2019. I Landsledelsen kan vi se frem til et travlt
år ikke mindst med at planlægge
arrangementerne i detaljer.

Det vil jeg komme tilbage til i de
næste Nyhedsbreve. Vi ser frem
til at fortælle om arrangementerne efterhånden som planlægningen og ikke mindst økonomien
falder på plads.
Årets første større opgave blev at
etablere en faneborg i forbindelse
med Hans Kongelige Højhed Prins
Henriks bisættelse fra Christiansborgs slotskirke den 20. februar.
Jeg vil gerne takke de organisationer og foreninger, der med meget kort varsel og på en hverdag
inden for almindelige arbejdstid,
beredvilligt stillede op med fane.
Det endte med at blive en flot faneborg, som blev vist i fjernsynet
og som vi kan være stolte over
under de givne forhold.

Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Forårstid er flagningstid
Netop foråret og sommeren byder på rigtig
mange flagdage. Både de officielle, de kirkelige og de lokale. Men, når der flages med
Dannebrog, skal de se ordentligt ud. Hejs kun
et helt og rent flag. Benyt aldrig en flagstang
der er beskidt eller så ru, at flaget kan blive
ødelagt.
Derfor er det tid til forårsrengøring af flagstang, eftersyn af trisse i flagstangsknoppen,
udskiftning af flagsnor og kontrol af flagstangens forankring i jorden. Det er måske tid til
indkøb af et nyt Dannebrogsflag, hvis det nuværende flag er falmet, slidt, flosset, beskidt
eller på anden måde tage sig ’dårligt’ ud når
det er hejst. Kontrollér også din Dannebrogsvimpel eller din Dannebrogsstander. Trænger
den også til udskriftlig?
Mange Dannebrogsflag og standere er forsynet med flagclips. Når det nye Dannebrogsflag
skal hejses for første gang, skal der måske
påmonteres flagclips på flagsnoren.
Flagstangen skal rengøres. Enten med en
flagstangsvasker eller ved at flagstangen
sænkes til vandret, så den kan efterses, vaskes og repareres. Hvis flagstangsknoppen er
blevet bleget af solen bør den udskiftes. Kontroller at trissen i knoppen fungerer. Det er
pinligt hvis Dannebrogsflaget sætter sig fast
ved flaghejsningen på grund af dårlig vedligeholdelse.

Danmarks højest placeret flagstang
Skamlingsbanken ligger i Sønderjylland mellem Kolding og Christiansfeld. Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havets
overflade det højeste punkt fra aksen Kolding-Esbjerg til den dansk-tyske grænse.
På toppen af bakken, som hedder Højskamling, er placeret en af Danmarks højest beliggende flagstænger. Her flager Skamlingsbankeselskabet dagligt med Dannebrog som
splitflag. S
 plitflaget har et standerlig på 3,84
meter og en samlet længde på 7,68 meter.
Skamlingsbankeselskabet fik kongelig tilladelse til at flage med Dannebrog som splitflag efter ansøgning. Tilladelsen blev skriftligt
givet den 20. februar 1891 og havde følgende
formulering:
>>at det paa Justitsministeriet i Anledning af
det med Hr. Amtmandens paategnede Erklaring af 3. ds. hertil tilbagesendte Andragende
derom nedlagte allerunderdanigst Forestilling
har behaget Hans Majestat Kongen under 17.
d. M. allernaadigst at tillade >>Skamlingsbankeselskabet<< at hejse Dannebrogsflaget med
Split paa dets Ejendom >>Hojskamling<<, det
skal man herved tjenstligst melde til behagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse<<
Hvilket herved meddeles Dem til behagelig
Efterretning.
Kolding Herreds Kontor, den 20. Februar 1891.

Dannebrogsviden
Videnscenteret svarer på mange relevante og
vigtige spørgsmål om Dannebrog. Der er i den
grad et stort ønske om, at ville flage korrekt
med Dannebrog. Det så vi i forbindelse med
landeflagning for Hans Kongelige Højhed Prins
Henriks død og bisættelse. Selvom det kun
var staten institutioner der havde flagningspligt, fulgte mange opfordringen med at flage
på halv stang i ugen inden bisættelsen.
På Danmarks-Samfundets hjemmeside kan du
under Videncenteret Spørgsmål og svar hente
den nyeste Dannebrogsviden om korrekt flagning med Dannebrog, som er besvaret i løbet
af 2017 og 2018.
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